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RELAȚIILE CONTRACTUALE 
DINTRE ÎNTREPRINDERI
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Conferința pe țară 
a secretarilor comi-

trebuie ridicate la nivelul de răspundere

Semnatarii contractului economic își asumă 
învestite cu autoritatea legii

obligații

tetelor de partid și 
a președinților con
siliilor populare 

comunale
Din cuvîntul pârtiei- 
panților la dezbateri

de producție
■7

Legea contractelor economice M 
integrează organic in ansamblul pro
gramului de măsuri privind perfec
ționarea conducerii și planificării e- 
conomiei. trasat de Conferința Na
țională și Congresul al X-lea al par- 
tidului. Această reglementare care 
aduce imbunătățiri structurale in 
mecanismul raporturilor economice 
intre Întreprinderi conferă contrac
tului economic calitatea de puterni
că pîrghie în asigurarea unei aprovi
zionări tehnico-materiale normale a 
producției și a desfacerii certe a 
acesteia, In Întărirea disciplinei de 
plan economice și financiare. Potri
vit prevederilor legii, contractul e- 
conomic are un dublu rol : ca instru
ment de planificare, acesta contri
buie la fundamentarea planurilor a- 
nuale, pe baza orientărilor cuprinse 
fai planul cincinal, las- în practică 
constituie un mijloc de concretizare 
a relațiilor economice dintre unită
țile socialiste. In viziunea actualei 
legislații, contractul economic este 
rezultatul unei ample conlucrări di
recte între furnizori și beneficiari, 
unei negocieri temeinice prin, care 
sa clarifică In amănunt toate 
problemele ce decurg din obiec
tul tranzacției, orice modificare în 
cuprinsul lui neputindu-se face decât 

_ cu acordul părților, ceea ce oferă o 
'" -garanție in pluș pfentru îndeplinirea 

'. 7,'totocmai a obligațiilor, asumate.
Referindu-se la importanța con

tractului economic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta la Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1969 că, oricit 
de bună ar fi o lege a planificării, 
ea nu poate oferi decît coordonatele 
generale ale activității de planifi
care, principalul lucru constituindu-I 
temeinica fundamentare științifică 
a prevederilor din plan, prevederi 
care vor fi reale numai în condițiile 
în care se bazează pc contracte ju
dicios elaborate, mobilizatoare, ce 
reflectă in mod corespunzător mări
mea capacităților de producție. Con-

Ing. Mihai MARINESCU
vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri, 
ministrul aprovizionârii 

tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixo

firanlnd justețea «castor aprecieri, a- 
nalizele efectuate in ultimul timp 
asupra modului de realizare a con
tractelor economice au scos în evi
dență faptul că în întreprinderile în 
care procesul de producție se desfă
șoară în soopul creării unor valori 
materiale utile, solicitate de benefi
ciarii interni și externi, prevederile 
contractelor economice se înfăptu
iesc în bune condiții și la termen. 
Devine tot mai evident că, de la in
trarea în vigoare a Legii contractelor 
economice, s-a introdus mal multă 
ordine șl stabilitate în relațiile din
tre întreprinderi, ceea ce a avut e; 
fecte pozitive asupra desfășurării 
activității economice. La începutul 
lunii decembrie a. c., unități ca uzi
na „7 Noiembrie" din Craiova, în
treprinderea mecanică Roman, șan
tierele navale din Galați, Oltenița, 
Tuvnu Severin, uzina. „Timpuri, Noi" 
din București, Centrala industrială 
Hunedoara, uzina „Laminorul" din 
Brăila, Uzina de țevi din Roman, U- 
zi.na de sîrmă și produse din sirmă 
Buzău și multe altele nu aveau con
tracte nerealizate. Fără îndoială, a- 
cesta este un succes de prestigiu, 
dacă ținem seama de faptul că înde
plinirea obligațiilor contractuale de 
către întreprinderile amintite a ne
cesitat eforturi deosebite din partea 
colectivelor lor ; este meritul con
ducerilor acestor unități — și exem
plul lor trebuie urmat — de a fi 
urmărit îndeaproape ca aproviziona-; 
rea cu materii prime

desfacerea producției si m dwfățoa- 
re în spiritul legii contractelor, deci 
prin respectarea întocmai de 
tre furnizori și beneficiari 
tuturor obligațiilor reciproce, 
spiritul unei discipline riguroase, 
respunzător intereselor economiei 
ționale.

Din păcate, însă, apar încă unele 
eituații în care fermitatea conferită 
prin contract relațiilor între între
prinderi este uneori slăbită datorită 
unor practici ce nu corespund cadru
lui economic și juridic reglementat 
în domeniul contractual. Cum se ex
plică, de pildă, faptul că, in timp ce 
valoric, în anumite unități economice, 
planul producției marfă este realizat 
și depășit, un număr important de 
contracte rămin neonorate, integral 
sau parțial ? La sfîrșitul celor trei 
trimestre din acest an, 470 de între
prinderi au rămas în restanță cu în
deplinirea obligațiilor contractuale. 
Mai multe unități din cadrul Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini nu și-au realizat ritmic con
tractele economice încheiate, fapt 
care are implicații importante a- 
supra îndeplinirii de către benefi
ciari a sarcinilor ce le revin în do
meniul investițiilor, în desfășurarea 
normală a activității productive ș.a. 
Nerealizări importante de con
tracte au înregistrat furnizori ca 
Uzina de pompe din București 
558 ; „Electroputere" din Craiova — 
516 ; uzina „Independența" din Sibiu 
— 369 ; Uzina de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște — 368 ș.a. Asemenea fe
nomene s-au constatat și lâ unități 
ale Ministerului Industriei Chimice, 
care nu și-a respectat integral obli
gațiile față de întreprinderile Mi
nisterului Industriei Ușoare, provo- 
cînd perturbări în desfășurarea pro
cesului de producție al beneficiarilor, 
determinînd unele importuri supli-
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t ticii clarvăzătoare a partidului 7 
ț-nostru.-—tal cărei scop final este 1

PlANIIllll Ami
Știrile primite la redacție din 

fabrici și uzine, de pe șantiere se 
constituie intr-un tablou optimist 
și convingător al muncii rodnice 
a întregului nostru popor, anga
jat cu toate forțele sale creatoa- l 
re, în înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan și angajamen- 1 
telor din primul an al cincinalu- t 
lui. Prin faptele lor de fiecare zi, 
prin munca lor fără preget, oa- i 
menii muncii (și exprimă hotă
rirea fermă de a da viață poli-

ridicarea nivelului de trai , al in- i 
tregului popor — dovedesc capa- ' 
citatea de a obține realizări eco
nomice cantitativ ți calitativ su
perioare, pe măsura sarcinilor 
trasate de partid' pentru actuala 
etapă de dezvoltare a economiei. 
Publicăm cîteva din corespon
dențele sosite la redacție in 
ceste zile.

(Citiți relatările cu privire 
aceste importante realizări 
pag. a Ii-a).

Ziarele de ieri au publicai hotărirea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., adoptată in ședința din 21 
decembrie a.c., care cuprinde măsuri de mare însem
nătate in sprijinul cooperativelor agricole de producr 
ție, al țărănimii noastre. Aceste măsuri — de largă re
zonanță economică și socială — se referă la anularea 
restituirii unor credite în sumă de 1150 milioane de 
lei acordate de stat în perioada anterioară anului 19G8 
și scadente la plată în 1972 ; alocarea de la bugetul de 
stat a sumei de 350 milioane lei pentru a sprijini unele 
cooperative agricole să-și achite contribuția Ia Casa de 
pensii pentru anul 1971 ; acordarea unui credit, de pină 
la 500 milioane lei, rambursabil în anul 1972, coopera
tivelor agricole care au livrat produse pe bază de con
tract Ia fondul de stat, pentru plata retribuirii cuve
nite cooperatorilor în raport cu munca efectiv prestată.

Primită cu Însuflețire și recunoștință de țărănimea 
cooperatistă, recenta hotărire se înscrie în ansamblul 
de măsuri luate în ultimii ani de conducerea parti
dului și statului pentru creșterea producției agricole, 
consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor 
agricole și ridicarea nivelului de trai al țărănimii. 
Reamintim o parte dintre acestea — ineepind cu 1 ia
nuarie 1971 au fost reduse prețurile Ia produsele 
industriale ce constituie obiectul aprovizionării teh
nico-materiale a cooperativelor agricole. Ca urmare, in 
1971 cooperativele agricole beneficiază de o economie 
de 540 milioane lei. De asemenea, au fost reduse pre
țurile la unele mașini și utilaje necesare lucrărilor do 
irigații și imbunătățiri funciare, ceea ce va permite 
ca in perioada 1971—1975 cooperativele agricole să facă

economii de încă 315 milioane lei. Alte măsuri vizează 
creșterea directă a nivelului de trai al țărănimii. Din 
acest an s-a trecut Ia asigurarea unui venit minim 
garantat tuturor țăranilor cooperatori care participă 
cu regularitate la muncă. Prin instituirea sistemului 
de pensii pentru cooperatori și acordarea de indemni
zații familiilor cu mulți copii au fost create surse su
plimentare dc creștere a veniturilor bănești ale țără
nimii. Totodată, cu începere de Ia 1 iulie a.c., coope
ratorii care participă efectiv la muncă, precum și 
membrii familiilor acestora, beneficiază în mod gratuit 
de întreținere, medicamente și materiale sanitare pe 
timpul internării în spitale ; membrii cooperativelor 
și cooperatorii pensionari bolnavi beneficiază de trata
ment in stațiunile balneoclimaterice, iar femeile coope
ratoare — de concediu plătit pentru sarcină și lehuzie.

Măsurile adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. constituie un nou și important sprijin acordat 
agriculturii cooperatiste. De ei vor beneficia prompt 
și nemijlocit multe cooperative agricole, membrii 
acestora.

Toate aceste măsuri, care oglindesc grija permanentă 
pe care o poartă partidul și statul nostru dezvoltării 
agriculturii și creșterii nivelului de trai al țărănimii, 
au fost primite cu deplină aprobare și satisfacție de 
toți oamenii muncii din unitățile agricole cooperatiste. 
Ei sint hotărîți să răspundă acestor măsuri printr-o 
muncă plină de abnegație și dăruire pentru sporirea 
producției agricole și dezvoltarea continuă a coopera
tivelor agricole, pentru a-și aduce contribuția Ia înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R.tuirea hotărîrilor

Din nou sîntem 
sprijiniți 

în dezvoltarea 
cooperativei noastre

Hotărirea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. a fost primită de coo
peratorii din satul nostru cu deose
bită bucurie. Nu știm ce cuvinte să 
folosim ca să exprimăm bine mul
țumirea noastră față de conducerea 
partidului, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personal, pentru acest nou 
și important ajutor care ni se acordă.

Cooperativa noastră a luat ființă 
in 1952. La. început, lucrurile au mers 
mai greu : păminturile erau puține și 
sărace, iar animale nu am avut In 
mai multe rînduri, statul ne-a ajutat 
cu credite pe care le-am folosit pen
tru a pune bazele sectorului zooteh- 

.. nic și care a ajuns acum la 500 tau-

in 1970 dectt la 13
din cauza datoriilor,___ ,_________
o sumă și mai mică.

lată de ce sîntem nespus de bucu
roși aflînd de anularea restituirii 
unor credite. După socoteala noastră, 
valoarea normelor de muncă crește 
în acest an și în anul viitor cu cel 
puțin 2 lei pentru toți cei peste 1 000 
cooperatori apți de muncă. în plus, 
vom putea să realizăm, in anii urmă
tori, din fondurile proprii, noi graj
duri, să indiguim cele trei iazuri a- 
menajate și să ne procurăm instala
ții de irigare prin aspersiune în va
loare de 75 000 lei. De asemenea, vom 
mai cumpăra un camion. Este un 
mare sprijin pe care îl primim din 
partea conducerii partidului și sta
tului. De mulțumim din inimă. în nu
mele tuturor cooperatorilor ne an
gajăm să răsplătim acest efort prin- 
tr-o muncă mai intensă în cadrul 
unității noastre, ca să sporim pro
ducția, să dezvoltăm cooperativa. 
Chiar in aceste zile echipele de la 
livadă. sint ajutate de sute de coo-

lei. în acest an. 
urma să achităm

obține producții sporite la toate cul
turile. Așa înțelegem noi să mulțu
mim partidului pentru ajutorul a- 
oordat.

Andrei BUTUC
președintele cooperativei agricola
Totoiești, județul lași

« < 'oi,y citevâ-i inii . de păsări ca efectiv' .. 
matcă. De asemenea, am construit 7 
adăposturi trainice, am plantat 53 
hectare cu vie și 7 hectare cu pomi. 
Ne-am procurat și două autocamioa
ne. Am făcut investiții de 2,3 mili
oane lei. Nu am putut însă rambursa 
la timp toți acești bani. Datoriile a- 
nuale — rambursarea creditelor, do- 
binzile și, uneori, penalizările — se 
ridică la peste 300 000 lei. Aceasta 
este o sumă mare în comparație cu 
veniturile noastre. De aioi și unele 
neajunsuri in retribuirea cooperato
rilor. Valoarea unei norme nu a ajunsși materiale și

r
(Continuare In pag. a II-a)

munca

Vedere panoramici a cartierului Steagul Roșu din Brașov Foto : S. Cristian

— Să vă spun de ce nu-mi vine chiar atit de greu. 
Mai intii și. intii, Ids in loc cinci copii. In al doilea rind, 
pentru că unele lucruri făcute de mina mea rătnin mai 
departe la indemîna tovarășilor de muncă.

— Despre ce-i vorba ?
— Păi, treceți pe la expoziția de inovații pe uzină 

și vedeți.
Am trecut și am văzut: „Dispozitivul de îndreptat 

fasiu" — autor : Gh. Sava — aflat acum in zestrea 
curentă a uzinei. Apoi :. „Dispozitivul de montat anve
lope pe genți" — autor : Gh. Sava — inovație in do
tarea brigăzilor lui Gh. Mătără și Horia Bălăci. Apoi...

La uzina „Autobuzul" decanul de virstă al unei fa
milii de muncitori — Gheorghe Sava a împlinit anii 
pensionării. Fapt obișnuit pentru orice loc de muncă 
unde legea vieții operează firesc : unii trec in „re
zervă", la odihnă binemeritată, alte forțe proaspete și 
dornice de afirmare preiau ștafeta muncii, sipetul cu 
experiența adunată cu rivnă generație de generație. 
Momentul noii existențe destoinicul muncitor și l-a

PICĂTURA DE CERNEALĂ
pregătit cu îndelungă grijă. Dinastia Sava va continua 
viața de uzină nu numai prin urmașii direcți, dar și 
prin bobul de experiență adăugat la valorile durabile, 
intrat in timpul de utilități al muncii. „Dispozitivele 
Sava" sint un fel de patente ale vredniciei profesio
nale, utilizarea lor va aminti mereu de omul care și-a 
închinat întreaga viață muncii, s-a dăruit cu generozi
tate meseriei.

Dincolo de toate acestea insă, faptele amintite dau 
contur răscolitor înfățișării morale a omului ce-și 
începe acum noua existență de pensionar. Un înalt 
comandament etic interior i-a călăuzit pașii lui Gheor
ghe Sava, l-au îndemnat pe muncitorul comunist Sava 
să-și facă cinstit și demn datoria, să lase în urmă 
exemplul unei vieți cheltuite in lucruri durabile. La 
virsta trecerii „in rezervă", in acest efort statornic al 
devenirii moral-politice, Gh. Sava se înfățișează drept 
un om bogat spiritual, cu conștiința împlinirii îndato
ririlor lui de muncitor, cu conștiința că puterea minții 
fi a brațelor lui n-a fost risipită in van. In fapt, ne 
aflăm aici în fața strădaniei de a afirma valori etice 
superioare, proprii omului epocii noastre socialiste 
care, edificind noua orînduire se edifică, moral, pe 
sine însuși.

„Lanul lui Oprea" l-am întâlnit in Insula Mar.e a 
Brăilei ca autentificare dată de către localnici expe
riențelor fructuoase inițiate de un Inginer cu numele 
de mai sus.

La „Porțile de Fier" am văzut tipărite în be toanele 
eternității ale barajului numele cîtorva dintre eroii 
acestui impresionant monument al erei socialiste.

Blazoane ale muncii, ale destoiniciei ? Se înțelege că 
mult mai ample sint semnificațiile acestor borne risi
pite de-a lungul unei' întregi vieți de efort închinate 
idealului măreț, socialist : înțelegerea intimă, pină la 
confundarea deplină a imperativelor etice in * numele 
și din impulsul cărora un întreg popor înfăptuiește 
politica partidului comunist, generator inepuizabil de 
energie, de opere materiale și spirituale îndrăznețe.

Iile TANASACHE

noastre socialiste
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M-a impresionat dlntot- 
deauna Brașovul, cetate 
înrădăcinată în secolii le
gendei, reflectîndu-și so- • 
lemn istoria în aurul tim
pilor prezenți, care i-au 
împlinit personalitatea, in
vestind-o cu însemnele de
plinei civilizații. M-a im
presionat dintotdeauna 
Brașovul pentru felul unic 
în care evul de mijloc in- 
tilnește vremea contempo
ranilor mei, într-o fuziune 
organică, așezată sub sem
nul sublimelor contopiri. 
Aici, în burgul cu străzi 
răsurund încă de forfota 
breslelor, cu turnuri ar
haice (redute și blazoane în 
același timp), îmi place 
adeseori să revin, bucuros 
să încerc emoția mereu 
nouă pe care o nasc deo
potrivă ulițele tăcute ale 
Prundului, ori zgomotul 
puternic, vestind creația, 
din halele uzinelor de 
tractoare.

Călător prin cetate, re
porterul descoperă sinteza 
aceasta originală ca într-o 
carte cu poze, invo- 
cînd visul. Văzut de sus, 
de la pietrele lui Solomon 
— presupus întemeietor al 
urbei, ori de pe dealul ce 
poartă pe umeri asfaltul 
șoselei ce duce spre -Poia
nă — Brașovul oferă ochiu
lui Imaginea policromă a 
unui oraș în neodihnită ex
pansiune, depășind eu mult 
vatra in care își ridicase 
cele dinții ziduri, mărire 
întîmplată îndeosebi în anii 
din urmă cînd pe șoseaua 
Hărmanului, ori pe șoseaua 
ce duce spre Valea Praho
vei au înceuut să'se dese
neze perimetrele vaste ale 
noilor locuințe, blocuri cu 
numeroase niveluri, ocro
tind intre ziduri parcuri în
velite în aerul tare al mun-

ților. Privlndu-le, știi că 
acolo trăiesc o bună parte 
dintre cetățenii municipiu
lui, constructori harnici ai 
acestuia, pentru care res
pectul și dragostea față de 
muncă rodește continuu în 
noile înfăptuiri arhitecto
nice. care schimbă mereu, 
din frumos în frumos, în
fățișarea orașului.

Călător prin cetata, «pu
neam, reporterul ii ști»

găsire® unor noi soluții de 
petrecere a timpului liber 
de către salarlați ; el știe 
că poate întîlni un om ce 
dovedește un deosebit in
teres activității culturale și 
pregătirii profesionale a 
oamenilor care, cu Încre
dere și respect, 1 se adre
sează zi de zi. Un nou dia
log cu Toma Plugaru îi va 
aduce vești despre desfă
șurarea cursurilor univer-
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bine pe oamenii aceștia, pe 
care i-a Intîlnit nu o dată 
sub soarele șantierelor, ori 
in spațiile marilor uzine. 
El știe că pe inginera Au
gusta Moldovan o va găsi 
aplecată deasupra propu
nerilor de inovații, inven
ții și raționalizări care in
vadează literalmente cabi
netul tehnic al Uzinelor de 
tractoare, că pe Toma Plu
garu, neobosit și vechi 
coordonator al activității 
sindicale a aceleiași uzine 
il va găsi fie în mijlocul 
muncitorilor, fie ascultîn- 
du-le propunerile în tim
pul obișnuitelor audiențe. 
Reporterul știe interesul 
acestui vechi cunoscător al 
uzinei pentru problemele 
de producție, ori pentru

eitățil populare, vlzînd pro
blemele economice actuale 
și inițierea în tehnica de 
folosire a calculatoarelor. 
Există de altfel aici la 
Tractorul o autentică tra
diție a cercetării, mîndria 
uzinei fiind constituită și 
de grupul de ingineri și 
tehnicieni care, utilizind 
posibilitățile electronicii 
moderne, reușesc să. stă- 
pînească prin tehnica pro
gramării producția, oblî- 
gînd-d să își dezvăluie cu 
un ceas mai devreme 
curbele ascendente, ea de
venind pe de-a-ntregul pre
vizibilă și deci controlabilă.

Dar uzinele de tractoare 
nu reprezintă unicul focar 
de cercetare, de muncă. La 
Rulmentul, de exemplu.

muncitorii și tehnicienii bo
tezați de cineva „bijutieri 
ai oțelului" au reușit ca 
prin aplicarea a zeci de 
inovații să obțină impor
tante economii. Și, trebuie 
spus că dacă fabrica aceas
ta la înființare produ
cea anual un număr de 6 
mii de rulmenți („pentru ci
teva sute de trotinete de co
pil", suridea cineva, neigno- 
rînd dificultățile începutului 
de drum) ea are în acest an 
orgoliul și, evident, posibi
litatea de a oferi pieței in
terne și externe aproape 25 
de milioane de rulmenți. 
Iată de ce mîndria co
lectivului se justifică pe 
deplin. Toate acestea sint 
rezultatele muncii, unor oa
meni minunați. Pentru fie
care din ei uzina semnifică 
o parte esențială a cetății, 
un organ vital al orașului 
prin care acesta respiră vii
torul.

Cineva a numit Brașovul 
„opera prima" a tehnicii ro
mânești. Nu am la îndemî- 
nâ statistici, dar intuitiv mă 
bucur de o asemenea defi
niție. In lume, pe meridia
ne și paralele diverse, ca și 
în țară, autocamioanele și 
tractoarele — o parte doar 
din numerosul utilaj produs 
la Brașov — reușesc desigur 
să transmită hărnicia și pri
ceperea oamenilor de aici. 
Și, speră reporterul, și ceva 
din farmecul de legendă 
contemporană a orașului din 
munți, în care oamenii, a- 
ceste vii embleme ale sale 
muncesc, invață, visează. 
Cunoscind acest oraș, mun
ca nobilă a oamenilor lui 
poți alama o dată cu poetul": 
„Frumoase versuri spune 
țara".

Titus VtJEU
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tulpihele pentru a putea fi ferite de 
rozătoare. Ne-am hotărît, apoi, ca de 
Îndată ce pămîntul va îngheța, să 
ieșim in număr mare la transportul 
gunoiului de grajd, Incit să putem

Angajamentul 
nostru: 

Vom produce mal 
mult, vom livra 

statului mai multe 
produse

Măsurile adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. constituie 
un nou și valoros/sprijin acordat 
unor cooperative agricole, țărănimii. 
De avantajele acestor măsuri vom 
beneficia și noi, cooperatorii din

(Continuare in pag. a II-a)

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita delegației
Partidului Comunist din Austria
în Republica Socialistă România

Delegația Partidului Comunist 
din Austria, condusă de tovarășul 
Franz Muhri, președintele parti
dului, a făcut în perioada 16—21 
decembrie a.c. o vizită în Repu
blica Socialistă România, la invi
tația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român. Din de
legație au făcut parte tovarășii 
Kami Zenker, membru al Biroului 
Politic, președintele organizației 
P.C.A. din landul Austria de Jos, 
și Franz Eigen bauer, membru al 
C.C. al P.C.A.

Delegația P.C.A. s-a întîlnit cu 
oameni ai muncii, cu reprezentanți 
ai organizațiilor locale de partid și 
de stat, a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Bucu
rești și județul Argeș.

în timpul vizitei, au avut loc 
convorbiri între delegația Partidu
lui Comunist din Austria și dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, din care 
au făcut parte tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, 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, mem
bru al C.C. al P.C.R.

■în cadrul convorbirilor, desfășu
rate intr-un spirit de caldă priete
nie, delegațiile au efecbuat un 
schimb de păreri și informații în 
probleme privind activitatea ac
tuală a celor două partide, colabo-

rarea dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din 
Austria, precum și cu privire la 
probleme actuale ale situației in
ternaționale, ale mișcării comu
niste și muncitorești.

Reprezentanții celor două partide 
și-au exprimat satisfacția pentru 
relațiile de prietenie, de stimă și 
respect reciproc statornicite între 
P.C.R. și P.C.A., și-au reafirmat ho- 
tărîrea de a dezvolta în continuare 
aceste legături prin înmulțirea con
tactelor, intensificarea schimburilor 
de delegații, de vederi și de ex
periență, a consultărilor în proble
mele de interes comun — fiind 
convinse că acestea contribuie la 
întărirea prieteniei dintre cele două 
partide și popoare, a unității miș
cării comuniste internaționale, a 
cauzei luptei generale antiimpe- 
rialiste.

Relevînd evoluția ascendentă a 
raporturilor multilaterale româno- 
austriece, P.C.R. și P.C.A. se pro
nunță pentru extinderea și adîn- 
cirea relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifice, cultural-artistice 
dintre România și Austria, în in
teresul celor două țări, al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării in 
Europa și în întreaga lume.:

Acordînd o atenție deosebită pro
blemei securității europene, P.C.R. 
și P.C.A. se pronunță pentru tre
cerea la pregătirea multilaterală și 
ținerea încă în 1972 a conferinței 
de securitate și cooperare. Un sis-

(Continuare în pag. a V-a)

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

( București
Stimate tovarășe Maurer,
Vă mulțumesc sincer pentru felicitările adresate cu ocazia numirii 

mele din nou în funcția de președinte al guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Sint convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România se vor dezvolta 
în continuare în folosul cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

Dr. LUBOMIR STROUGAL
Președintei* 

guvernului Republicii Socialist*
Cehoslovac»
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i CU PLANUL ANUAL
ÎNDEPLINIT

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

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
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Colectivele de muncă din uni
tățile economice ale Capitalei au 
Îndeplinit cu 9 zile înainte de 
termen planul producției indus
triale pe anul 1971.

Ca rezultat al realizării ritmice 
a sarcinilor de plan, industria 
bucureșteană a produs supli
mentar, pină la 20 decembrie, 
3 518 tone laminate finite, 1224 
tone de oțel, motoare electrice 
Insumîind o putere de 61 005 
kW, 4 550 kWh acumulatoare, 
peste 15 mii anvelope, 1 674 mii 
mp țesături, confecții în valoare 
de 56 milioane lei, încălțăminte 
însumînd 38,2 milioane lei și alte 
produse. S-au obținut, totodată, 
importante economii prin re
ducerea consumurilor specifice 
de metal, combustibil, energie 
electrică și material lemnos.

Calculele preliminare arată că, 
fn timpul rămas pînă la sfîrșitul 
anului, industria Capitalei va 
realiza o producție suplimentară 
In valoare de circa 1,5 miliarde 
Iei. In ceea ce privește produc
tivitatea muncii, ca urmare a 
măsurilor luate pentru organi
zarea pe baze științifice a pro
ducției. mai buna folosire a do
tării tehnice și a timpului de 
lucru, acest important indicator 
de plan va fi depășit cu circa 
1,5 Ia sută.

Anunțînd acest nou succes 
printr-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
municipal Bucureiști al P.C.R. 
subliniază că bilanțul rodnic ce 
va fi încheiat de oamenii mun
cii din Capitală la sfîrșitul aces
tui prim an al cincinalului este 
inseparabil legat de întrecerea 
socialistă inițiată între organi
zațiile de partid care a cuprins 
fiecare colectiv din fabrici șl 
uzine, din institutele de cerce
tări șl proiectări, de pe șan
tiere.

Integrate in ansamblul succe
selor obținute de întregul nostru 
popor în acest an de debut al 
unui mobilizator cincinal, se 
spune în telegramă, înfăptuirile 
raportate constituie o trainică 
garanție că sarcinile sporite ce 
ne revin în următorii ani vor fi 
înfăptuite la un nivel calitativ 
și mai înalt. Ele atestă, totodată, 
expresia deplinei adeziuni a or
ganizației de partid a Capitalei, 
a tuturor oamenilor muncii din 
municipiul București la politica 

;ilțiarxist-leninistă; -a: Partidului' 
■ Comunist Român, care ne con

duce cu clarviziune științifică 
și fermitate revoluționară pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

JUDEȚUL PRAHOVA
PLOIEȘTI (corespondentul 

„Scînteii", C. Căprarul : Colec
tivele industriale din județul 
Prahova, aflate intr-o intensă 
întrecere de hărnicie, au reușit 
să-și realizeze planul anual la 
producția globală și marfă în 
ziua de. 21 decembrie. Avansul 
creat permite ca, pînă la fine

le anului, oamenii muncii din 
uzinele, fabricile, combinatele 
chimice, rafinăriile și schelele 
prahovene să dea suplimentar 
106 000 tone produse petroliere, 
5646 tone cărbune brun, 585 to
ne polietilenă, 16 700 bucăți an
velope, 176 tone oțel, 1305 bu
căți remorci autobasculante, 173 
tone hîrtie, 452 000 mp geam 
tras, 206 tone articole sanitare, 
4644 mc prefabricate din beton 
armat, aproape 6 milioane cără
mizi ceramice. 32 000 mp țesă
turi din lină și bumbac și alte 
mărfuri. La export, întreprin
derile prahovene vor livra peste 
sarcinile suplimentare produse 
în valoare de peste 30 milioane 
lei valută. Aceste importante 
cantități de bunuri materiale 
s-au obținut, în mare parte, pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

In telegrama pe care Comi
tetul județean Prahova al P.C.R. 
a adresat-o Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
6e arată că industria prahovea- 
nă va livra peste prevederile 
planului pe 1971 o producție su
plimentară a cărei valoare va 
depăși o jumătate de miliard 
lei. Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județ, se menționea
ză în încheierea telegramei, sînt 
hotărîți să nu precupețească 
nici un efort pentru traducerea 
în fapte a recomandărilor și in
dicațiilor dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, făcute cu prilejul 
vizitei in numeroase unități e- 
conomice prahovene, să înfăp
tuiască în mod exemplar sarci
nile ce revin industriei județu
lui in anul 1972 și în următorii 
ani ai actualului cincinal.

JUDEȚUL VASLUI

VASLUI (corespondentul „Scân
teii", Vasile Iancu) : Oame
nii muncii din industria jude
țului Vaslui, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, rapor
tează îndeplinirea planului anual 
la producția globală industrială. 
Datorită avansului substanțial 
cîștigat în întrecerea socialistă, 
în îndeplinirea angajamentelor 
— realizate încă din luna no
iembrie — a fost posibil ca pro
ducția industrială globală pe a- 
nul în curs să fie realizată cu 10 
zile mai devreme. Meritorie este 
activitatea desfășurată de Colec
tivele de Ia Fabrica de rulmenți: 
din Bîrlad, fabricile de confecții 
Vaslui și Bîrlad, industria locală 
și cooperatistă, de la întreprin
derea de fermentare a tutunu
lui, întreprinderea viei și vinu
lui, din industria laptelui și din 
alte unități care și-au onorat 
sarcinile de plan în avans. Po
trivit angajamentelor luate, pînă 
la sfîrșitul anului se estimează 
obținerea unei producții globale 
suplimentare în valoare de 58 
milioane lei 'și a unei producții 
marfă pest.e prevederi în valoa
re de 117 milioane lei, concre
tizată în peste 12 000 rulmenți, 
confecții în valoare de peste 22 
milioane lei, aproape 600 tone

de ulei oomestibil, prefabricat* 
din beton, alte produse ale În
treprinderilor republicane și lo
cale.

JUDEȚUL BRĂILA
într-o telegramă trimiși 

C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
județean Brăila al P.C.R. infor
mează că industria județului a 
îndeplinit sarcinile de producție 
pe anul 1971 cu 10 zile înainte 
de termen. Pînă la 31 decembrie, 
întreprinderile din județ vor pu
tea realiza suplimentar lami
nate, ciment, fire și fibre chi
mice, confecții, însemnate can
tități de plăci aglomerate din 
lemn, mobilă, diverse construc
ții metalice și alte produse în 
valoare de 250 milioane lei.

In telegramă se subliniază că 
măsurile luate pentru mai buna 
folosire a capacităților de pro
ducție și a fondului de timp, 
lărgirea gamei de produse și îm
bunătățirea performanțelor teh- 
nico-economice ale acestora, 
precum și participarea activă a 
oamenilor muncii la conducerea 
și desfășurarea activității de 
producție, au reprezentat, în 
acest an, principalele pîrghii 
care au acționat pentru valorifi
carea cu eficiență sporită a po
tențialului uman și material 
existente în județ.

• Colectivele unităților Cen
tralei industriale de medica
mente și coloranți au îndeplinit 
planul anual la producția glo
bală și marfă cu zece zile mal 
devreme. în acest fel a fost cre
ată posibilitatea realizării !n 
plus a unei producții în valoare 
de circa 85 milioane lei.

In cursul anului, unitățile cen
tralei au introdus în fabricație 
80 de sortimente nod, între care 
25 de medicamente, 11 coloranți, 
23 produse cosmetice și de par
fumerie, 12 reactivi.

Un aport deosebit la diversi
ficarea producției l-au adus spe
cialiștii Institutului central de 
cercetări chimice (ICECHIM) și 
Institutului de cercetări chimico- 
farmaceutice.
• Unitățile Centralei transpor

turilor auto au realizat sarcinile 
anuale de plan. Obținerea aces
tui succes se datorește folosirii 
mai judicioase a parcului exis
tent de autovehicule și dotării 
unităților cu 800 de autobuze, 
3 200 de autocamioane, autobas
culante și autotractoare și 14000 
de: remorci; reducerii timpului ; 
de încărcare și descărcare a rir 
mărfurilor. Pentru îmbunătăți
rea deservirii publicului călă
tor, au fost construite 10 auto- 
gări și s-au înființat 420 de tra
see interurbane.

• GALAȚI (corespondentul 
„Scânteii", Tudorel Oancea) : 
Constructorii de nave gălățenî au 
obținut un nou succes în aceste 
ultime zile ale anului. De pe 
cala bazin a fost lansat, 
ieri, 22 decembrie, un nou cargou 
de 4 500 tdw. Noua navă care a 
primit botezul Dunării face 
parte din producția marfă a a- 
nului 1972 și este destinată ex
portului.
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mentare (ca în cazul materialelor 
chimice auxiliare pentru vopsit, în 
care din cele 585 tone, cit se pre
vedea, s-au livrat numai 175 tone).

Unele nerealizări de contracte, în 
cadrul planurilor de colaborare și 
cooperare, se semnalează chiar și în 
situația în care furnizorii și benefi
ciarii aparțin aceleiași centrale indus
triale, aceluiași minister, ceea ce de
notă existența unor neajunsuri greu 
de tolerat în activitatea de coordo
nare a eforturilor în acest domeniu, 
pentru ca prevederile legii să fie 
riguros respectate. Elocvente In acest 
sens sînt consecințele create la Uzina 
de autocamioane din Brașov, care 
nu a livrat uzinelor beneficiare semi
fabricatele forjate și turnate în can
titățile și la termenele stabilite, efec
tele acestor nerealizări întorcîndu-se 
în ultimă instanță asupra propriei 
sale activități, întrucît beneficiarii, 
aflați în postura de furnizori, nu au 
reușit să livreze întreprinderii bra
șovene produsele contractate. De alt
fel, se poate aprecia că circa 50 Ia 
sută din contractele scadente neono
rate au la bază implicații „în lanț" 
ale nerespectării integrale ale obli
gațiilor asumate, concretizate In fi
nal în lipsa unor materii prime, ma
teriale, combustibili, utilaje și piese 
de schimb.

Sînt întreprinderi care, dintr-o 
mentalitate îngustă, eronată, urmă
resc doar realizarea sarcinilor de plan 
din punct de vedere valoric și ne
glijează în mare măsură prevederile 
din contracte și, mai ales, cele din 
contractele cu valori mai mici, omi- 
țînd faptul că, la nivelul economiei, 
efectele acestora pot fi amplificate 
de zece ori. Combinatul siderurgic 
din Galați, bunăoară, a încheiat tri
mestrul al III-lea cu o depășire de 
plan la producția marfă de 7 la sută, 
dar în același timp nu a onorat 215 
contracte, ce însumează peste 12 000 
tone laminate. O asemenea situație se 
întilnește și la uzina „Policolor" din 
București, care a raportat îndeplini
rea planului nroducției marfă în 
proporție de 103,4 la sută, dar nu 
a realizat aproape 400 contrac
te economice, reprezentînd 7.3 Ia 
sută din valoarea contractelor sca
dente. Și este cunoscut că nelivrarea 
la termen de către uzinele siderur
gice a laminatelor contractate pune 
uneori în imposibilitate întreprinde
rile constructoare de mașini să fa
brice și să livreze utilajele tehnologi
ce contractate cu beneficiarii de in
vestiții la datele stabilite. O analiză 
efectuată în toamna acestui an, cu 
scopul de a stabili căile de recupe
rare a restanțelor, in fabricarea uti
lajelor tehnologice destinate șantie
relor de investiții a relevat ca princi
pală măsură de lichidare a neajunsu
rilor obligarea furnizorilor de metal 
să-și onoreze neintîrziat și integral 
contractele respective.

Dar consecințele nelivrării de către 
o serie de unități producătoare a în
tregii cantități planificate de produse, 
la termenele stabilite și în condițiile 
prevăzute, sînt mai ample pe. tărîm 
economic și social. Nu poate fi uitat 
că o mare parte din aceste produse 
sînt destinate consumurilor sociale, 
satisfacerii necesităților oamenilor 
muncii, iar o altă parte, exportului. 
Pentru menținerea unui echilibru 
judicios în circulația bănească inter
nă. pentru crearea resurselor valuta
re' necesare acoperirii importurilor, 
în ipoteza neonorării de către unele 
unități a contractelor economice, tre
buie depuse eforturi sporite, uneori 
nefirești, din'partea altor întreprin
deri și organizații socialiste, a altor 
colective de oameni ai muncii.

Există pe alocuri tendința unor 
conducători de întreprinderi și cen
trale industriale de a justifica nerea-

prejudicial nu au cerut furnizorilor 
plata daunelor respective. Un control 
efectuat în acest an într-o serie de 
unități eoonomice a relevat că, deși 
unor beneficiari se datorau pentru 
întîrzieri in executarea obligațiilor 
contractuale pe trimestrul I a.c. circa 
10 milioane lei, din acestea s-au plă
tit penalități de numai 250 000 lei. 
Mai mult decît atit, pentru penalită
țile suportate, unitățile nu au stabi
lit vinovății și nu au acționat în ve
derea recuperării prejudiciilor. Pre
vederea încasării unor penalități și 
daune nu este facultativă, ci consti
tuie o obligație legală, cu rolul de a 
determina părțile să privească cu 
maximă răspundere relațiile recipro
ce. Totuși, iată că în loc să se acțio
neze potrivit legii, se preferă tactica 
îngăduinței. a trecerii cu vederea 
peste neajunsuri. După cum practica 
a dovedit, împăciuirile reciproce,

Uzarea propriilor contracte economi
ce prin lipsa forței de muncă califi
cate, in special in sectoarele de pre
lucrări mecanice din ramura con
strucțiilor de mașini și a prelucrării 
metalelor. Se pune însă întrebarea : 
cine trebuie să se ocupe de asigura
rea și calificarea acestei forțe de 
muncă, dacă nu, in primul rînd, con
ducerile întreprinderilor și centrale
lor î Oare, prin funcția pe care o 
dețin în economic, nu au obligația 
ca o dată cu semnarea contractelor 
să ia și toate măsurile pentru ca 
prevederile din acestea să fie riguros 
respectate ? Singura explicație vala
bilă a neonorării integrale a obliga
țiilor contractuale constă în tolera
rea deficiențelor care se mențin _ în 
organizarea, programarea și urmări
rea realizării produselor in conformi
tate cu termenele scadente, cu cerin
țele economiei naționale.

Pentru a preîntimpina apariția 
unor contracte restante, a determina 
conducerile întreprinderilor furnizoa
re să-și respecte semnătura de pe 
contract, legea prevede sancțiuni sub 
forma unor penalizări și despăgubiri 
pe care partea în culpă este obligată 
să le plătească partenerilor, atunci 
cind anumite prevederi ale contrac
tului au fost încălcate. De aceea, 
surprinde faptul că, în destul de 
multe cazuri în care s-au ignorat 
obligațiile contractuale, beneficiarii

Ecou larg, satisfacție 
și recunoștință

(Urmare din pag. I)
Fintînele. Vreau să mă refer în
deosebi la măsura care prevede a- 
cordarea unui credit de pînă la 500 
milioane lei, rambursabil în anul 
1972, cooperativelor agricole de pro
ducție care au livrat produse pe bază 
de contract la fondul de stat, dar 
care nu au posibilitatea să retribuie 
cooperatorii la un nivel corespunză
tor. Printre acestea se numără și 
unitatea noastră. In acest an, coo
perativa noastră a livrat statului, pe 
bază de contract, 895 tone grîu, cu 
circa 150 tone peste prevederile ini
țiale, 344 tone porumb, 34 tone orz. 
Aceste rezultate se datoresc muncii 
neobosite depuse de cooperatori și 
mecanizatori pentru a obține pro
ducții bune la hectar. Totuși, greu
tățile provocate de calamitățile din 
anul trecut nu au putut fi înlătu
rate în totalitate. Noi trebuie să ram
bursăm peste două milioane lei cre
dite restante, amînate, aferente anu
lui trecut. De aceea, în aceste zile 
căutam soluții pentru a asigura in
tegral veniturile bănești ce se cu
vin cooperatorilor pentru munca 
depusă. Am mai fi avut nevoie de 
circa 300 000 lei. Iată, acum, ni s-a 
creat posibilitatea să rezolvăm a- 
ceastă problemă. Acest sprijin acor
dat de conducerea partidului a avut 
un larg ecou în rîndurile membrilor 
cooperatori. Adunați pe brigăzi, oa
menii au discutat pe larg măsurile 
adoptate de Comitetul Executiv al 
Comitetului Central și au exprimat 
hotărîrea de a munci fără preget 
pentru sporirea producției șl dezvol
tarea unității noastre. Vom trece 
neintîrziat la executarea unor ample 
lucrări de irigații. Ne vom strădui 
ca, prin generalizarea acordului 
global, să executăm la timp toate 
lucrările, în special cele de întreți
nere a culturilor, șî astfel să obți
nem producții tot mai mari, să li
vrăm statului cantități sporite de 
produse, răspunzînd prin fapte gri
jii partidului nostru pentru sporirea 
producției agricole și creșterea ve
niturilor cooperativelor agricole.

Adam MIHUȚ
președintele cooperativei agricole 
Fîntînele, județul Arad

Un sprijin cure ne 
îndeamnă să muncim 

șî mai bine
Din nou, partidul și statul nostru 

vin în sprijinul cooperativelor agri
cole, al țăranilor cooperatori. Mă

surile adoptate zilele trecute de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
au avut un puternic ecou in ini
mile tuturor oamenilor muncii din 
comuna noastră, constituind un nou 
și puternic imbold în muncă pentru 
creșterea producției vegetale și ani
male, pentru întărirea economică și 
organizatorică a cooperativei noastre 
agricole.

De aceste noi măsuri va beneficia 
și cooperativa noastră. De la înfiin
țare și pînă în 1968, ea a primit de 
la stat credite în valoare de circa 
3.2 milioane lei. bani care au fost 
utilizați la construcția a două hec
tare solarii, pentru cumpărarea de 
animale și construcții de grajduri, 
precum și pentru procurarea de 
utilaje necesare irigării. Din suma 
de mai sus am achitat 1,5 milioane 
lei. De atunci. am mai primit circa 
1,4 milioane lei credite pentru con
strucția unei sere, pentru extinde
rea solariilor pe 6 ha etc. In anul 
1972 am fi avut de rambursat, din 
creditele acordate pînă în 1968, 
suma de peste 530 000 lei. Faptul că 
prin hotărîrea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. se anulează 
restituirea acestor credite ne va da 
posibilitatea ca acești bani să-i uti
lizăm în scopuri productive, îm
preună cu alți circa 800 000 lei din 
fondul nostru de acumulare. Deci, 
această măsură va contribui la spo
rirea producției și la creșterea veni
turilor noastre. La anul vom mai a- 
menaja pentru irigat o suprafață de 
50 de hectare, ajungînd astfel la 215 
ha. De asemenea, vom contribui mai 
substanțial la construcția complexu
lui intercooperatist de creștere și 
îngrășare a porcilor cu o capacir 
tate de 15 000 capete. Este totodată 
în curs de amenajare un eleșteu 
pentru pește. în afară de aceasta, 
ne-am propus ca în 1972 să dezvol
tăm și producția industrială.

Iată cum, datorită ajutorului pri
mit prin recenta hotărîre a condu
cerii partidului, posibilitățile noas
tre de dezvoltare a producției cresc 
mult. Vom beneficia și de un spri
jin de aproximativ 410 000 lei pen
tru a ne achita contribuția la Casa 
de pensii. întrucît am livrat, pe 
bază de contract la fondul de stat, 
însemnate cantități de produse, 
după socoteala noastră, vom putea 
primi un credit, rambursabil în 
1972, în valoare de circa 200 000 Iei, 
pentru completarea fondurilor ne
cesare retribuirii muncii cooperato
rilor.

Sînt tot atîtea motive pentru care 
cooperatorii din comuna noastră se 
angajează să muncească neobosit

pentru a realiza producții sporite, 
dovedind astfel că sînt demni de 
grija pe care partidul le-o poartă.

loan PETEAN
președintele cooperativei agricole 
Jucu, județul Cluj

Avem toate motivele 
să mulțumim 

din inimă partidului
Deși cooperativa noastră are con

diții favorabile pentru a obține re
colte bune; totuși ea nu a reuișit, nici 
în acest an, să realizeze producțiile 
și veniturile planificate. Eu cred că 
aiceastă situație va fi analizată în a- 
dunarea generală de sfîrșit de an, 
cind se vor stabili și măsurile ce se 
impun. Dar nu despre asta vreau să 
vorbesc. Datorită nerealizării pro
ducțiilor și veniturilor prevăzute — 
în acest an planul a fost realizat doar 
la producția de grîu — nici nouă co
operatorilor pensionari nu ni s-a 
putut achita lună de lună pensia ce 
ni se cuvine. Și aceasta din cauză că 
cooperativa noastră nu și-a achitat 
cu regularitate contribuția la. Casa de 
pensii. Conducerea partidului, în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se îngrijește mereu de noi. Sîntem, 
de aceea, foarte mulțumiți de măsu
rile adoptate de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R., între care aceea 
care privește alocarea de importante 
sume de bani de la bugetul statului 
pentru a sprijini unele cooperative 
agricole să-și achite contribuția la 
Casa de pensii. în felul acesta, noi, 
pensionarii, vom putea primi sumele 
ce ni se cuvin.

Fără îndoială, noi, bătrinii pensio
nari, vom aduce prin muncă — atit 
cit ne mai ajută puterile — contri
buția noastră la activitatea coope
rativei agricole. Eu, de pildă, am 
participat la muncă în acest an mai 
mult decît alții mai tineri. Vorbind 
cu vreo cîțiva cooperatori de vîrsta 
mea, pe lingă mulțumirea noastră 
sinceră, din inimă, adresată condu
cerii partidului, ne-am angajat să 
contribuim mai mult prin gîndirea 
noastră bătrînească și cu brațele la 
consolidarea cooperativei agricole. 
Este și păcat ca o unitate așezată 
pe malul Oltului, care beneficiază și 
de o parte din Lunca Oltețului, să 
rămînă mereu cu credite restante 
către stat, să nu ajungă la nivelul 
unităților vecine care au rezultate 
din cele mai bune.

Hie BARBU
cooperator pensionar, 
C.A.P. Fălcoiu, județul Olt

putea fi avute în vedere la enun
țarea unor asemenea indicații. De 
aceea, greșit a procedat adjunctul 
ministrului industriei metalurgice, 
ing. Ștefan Constantinescu, care în 
Ioc să analizeze în profunzime mă
surile ce ar fi trebuit întreprinse, 
pentru a fi evitate consecințele ne
realizării unor resurse conform pre
vederilor din balanța aluminiului, 
în pofida prevederilor legale, a dat 
dispoziții Centralei industriei alu
miniului din Slatina să „diminueze 
corespunzător și proporțional obli
gațiile contractuale interne". Mă
sura luată s-a dovedit a fi nu numai 
nelegală, dar și lipsită de fundamen
tarea necesară, deoarece, cu prilejul 
analizelor ulterioare, s-au găsit po
sibilități de realizare integrală a re
surselor prevăzute în balanță. Ne-am 
oprit la acest caz pentru a atrage 
încă o dată atenția' tuturor factori

tracte a producției pe anul 1972 
oscila intre 27 și 46 la sută.

Dacă ar fi să ne oprim asupra 
cauzelor principale care determină 
ca la o serie de materiale — și, în
deosebi, la produsele metalurgi
ce feroase și la unele mate
riale de construcții — să se în
registreze rămîneri în urmă destul de 
Însemnate în contractarea producției, 
trebuie să amintim că unii beneficiari 
și-au precizat cu întirziere necesa
rul, iar anumiți coordonatori au ac
ționat în mod defectuos pentru de
finitivarea balanțelor materiale. Ca 
o consecință directă, unități econo
mice cum sînt Uzina de sirmă și 
produse din sirmă de la Buzău, Uzi
na metalurgică din Iași, „Laminorul" 
din Brăila sau „Laromet" din Bucu
rești aveau încheiate la începutul 
acestei luni un număr minim de con
tracte, astfel că, în situația acestora,

chiar dacă duc Intr-o situație sau 
alta la un rezultat convenabil, in 
timp ele nu fac decit să 
slăbească atit exigența beneficiarilor, 
cit și răspunderea furnizorilor pen
tru respectarea întocmai a contrac
tului economic. Un asemenea sistem 
de lucru nu mai trebuie admis. Con
ducătorul de întreprindere care ma
nifestă îngăduință față de un par
tener incorect încalcă legea ; el a 
fost învestit să conducă și să admi
nistreze treburile unității respective 
și nu are dreptul să facă concesii in 
dauna intereselor întreprinderii, ale 
economiei naționale.

Contrară disciplinei contractuale 
este și tendința unor ministere sau 
centrale industriale de a interveni 
în mod abuziv In relațiile contrac
tuale, în loc să ia măsuri energice 
pentru sprijinirea unităților în de
rularea corespunzătoare a obligații
lor contractuale. Trebuie să fie clar 
pentru toți că, o dată semnat, con
tractul are putere de lege și nu 
poate suferi nici o modificare din 
dispoziția ministerelor sau centrale
lor de resort ; totodată, nici o in
tervenție arbitrară din partea acestor 
foruri în executarea contractului nu 
determină pentru părți obligația 
reciprocă a reconsiderării contractu
lui și aceasta nu poate constitui o 
motivare pentru ca furnizorul să 
nu-și respecte obligațiile asumate, 
Indiferent de considerentele e® ar

lor de răspundere, indiferent de ni
velul la care lucrează, că prevederile 
legii contractelor economice, ale tu
turor legilor țării, trebuie respec
tate în spiritul și litera lor, că ni
meni nu are voie să dispună mă
suri care contravin acestora.

Cîteva notații și despre desfășu
rarea procesului de contractare pen
tru anul 1972 care, prin aplicarea le
gii contractelor economice, mar
chează un progres vizibil față de 
anii anteriori. La 1 decembrie a.c. 
volumul contractărilor, comparativ 
cu situația de la aceeași dată a anu
lui trecut, era mult mai mare. To
tuși, o parte însemnată a bazei de 
materii prime pentru o serie de uni
tăți economice nu era încă asigurată 
prin contracte, situație în care se 
aflau îndeosebi upele întreprinderi 
constructoare de mașini, dar și al
tele din cadrul unor ministere. Fap
tul1 că la începutul lunii decembrie 
producția marfă planificată să se 
realizeze în anul viitor era asigu
rată cu contracte in proporție de 60 
la sută, iar cea a trimestrului I, de 
70,6 la sută, demonstrează că la 
data amintită existau încă impor
tante fisuri în înfăptuirea practică 
a legăturii contract-plan, mai ales 
în activitatea ministerelor Indus
triei metalurgice, industriei ușoare, 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, în cazul că
rora gradul de acoperire cu con

pentru trimestrul I al anului viitor 
nu se poate vorbi despre o acoperire 
cu contracte a producției planificate. 
Chiar la marile combinate siderur
gice, volumul de contractări realizat 
reprezintă mai puțin de jumătate 
din producția programată să se rea
lizeze în primul trimestru al anului 
viitor.

Este imperios necesar să se des
prindă toate învățămintele de rigoa
re din modul de desfășurare a ope
rațiilor precontractuale și să se ia 
măsuri adecvate de către ministerele 
de resort, de către organele de coor
donare și sinteză pentru ca în viitor 
beneficiarii să-și poată nominaliza 
din timp producția pe care urmează 
s-o realizeze și, deci, să-și poată 
calcula cit mai fundamentat cerințele 
de materii prime și materiale. în 
acest sens, o măsură care poate și 
trebuie luată chiar in momentul de 
față constă în reanalizarea cererilor 
de materiale din import, in așa fel 
incit în scopul gospodăririi cit mai 
judicioase a resurselor valutare, să 
se aducă din străinătate numai acele 
cantități de materiale care; sînt cir 
adevărat utile, care nu se pot realiza 
in țară și care sint absolut necesare 
procesului de producție. Totodată, 
vor trebui reanalizate sistemul de 
lucru al coordonatorilor de balanță, 
înlăturate anumite verigi și formali
tăți inutile, pentru ca balanțele ma
teriale să fie cît mai operativ și mai

judicios întocmite, pe baza cerințe
lor reale ale beneficiarilor.

Ținînd seama de necesitatea recu
perării întîrzierilor arătate și pentru 
a se evita apariția unor implicații 
nedorite în desfășurarea proceselor 
de producție, furnizorii și beneficia
rii trebuie să acționeze ferm împre
ună în vederea scurtării substanțiale 
a perioadei de definitivare a contrac
telor. Programele de fabricație sînt 
de acum stabilite ; pentru soluționa
rea unor probleme ce mai necesită 
clarificări se cere intervenit cu foar
te mare, operativitate, renunț.îndu-se 
la formalism și birocrație în rezol
varea litigiilor precontractuale. Cen
tralele industriale, Ministerul Indus
triei Metalurgice, celelalte ministere 
trebuie să acționeze energic, să tri
mită cadre competente, specialiști în 
întreprinderi care sâ rezolve judicios 
și grabnic toate problemele ce mai 
sînt în suspensie, să intensifice pro
cesul de contractare. Esențial este 
să se acorde cea mai mare atenție 
calității contractelor, să nu se facă 
concesii care pot costa scump în 
timpul realizării acestora. în cazul 
produselor metalurgice este foarte 
important să se înscrie în contracte 
termene precise de livrare pentru 
fiecare sortiment și dimensiune, 
curmîndu-se practica unor combina
te siderurgice de a cumula în con
tracte toate livrările cu un termen 
final, la sfîrșitul lunii sau trimestru
lui. Totodată, din anul 1972 — pe 
baza planului cincinal aprobat — 
trebuie să se realizeze o primă eta
pă importantă în trecerea la înche
ierea contractelor de lungă durată, 
contracte care vor crea premisa sta
bilității și certitudinii în relațiile de 
aprovizionare-desfacere, vor influen
ța direct în mod favorabil pregăti
rea din timp a producției în unită
țile economice.

Răspunderea în domeniul contrac
tual, în aplicarea întocmai a legis
lației în vigoare. în stabilirea unor 
relații contractuale bine fundamen
tate, revine, in mare măsură, cen
tralelor industriale și întreprinderi
lor. Ele au îndatorirea de a se preo
cupa permanent de desfășurarea fi
rească, normală a acestor relații, 
pentru respectarea disciplinei con
tractuale. în același timp, așa cum 
s-a dovedit, este necesar ca organele 
de control și îndrumare din unită
țile centrale de sinteză și, în primul 
rînd, cele ale Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
precum și forurile de resort ale uni
tăților economice să pună ne primul 
plan în activitatea lor verificarea în
deaproape a modului în care sînt 
respectate contractele economice, 
normele disciplinei contractuale și 
financiare, să nu admită nici o aba
tere de la lege, toate acestea fiind 
în interesul economiei naționale, al 
realizării în condiții optime a sarci
nilor de plan în anul viitor.

Sub tejghea

Rubrics redactotâ de s 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
sprijinul corespondenților

DIVERS

cu 
„Scînleii".

FAPTUL

Pompierul 
detectiv

Aflat în obișnuitul rond, Con
stantin Constantin, pompier la 
Uzina de reparații auto Bucu- 
rești-Obor, a observat un individ 
care, ocolind poarta uzinei, se 
îndrepta grăbit spre un gard cu 
o servietă plină. Pompierul a 
pornit în urmărirea sa. Simțin- 
du-se supravegheat, cel în cauză 
a încercat, în toate chipurile, să 
scape de urmăritor. Văzînd că 
nu reușește, a aruncat servieta 
într-un autobuz ce trebuia să fie 
reparat și s-a îndreptat spre 
poarta uzinei. Identificat fn 
urma intervenției pompierului, 
Pescaru Alexandru, salariat al 
uzinei, a recunoscut că în ser
vietă avea piese auto în valoare 
de .1 800 lei. sustrase din uzină, 
pe care voia să le înmîneze lui 
Gregea Alexandru, care-1 aștep
ta dincolo de gardul uzinei. 
Pompierul Constantin Constantin 
localizase însă... infracțiunea din 
fașă.

Acum cîteva zile, organele 
inspecției comerciale au efectuat 
un control în unitățile de desfa
cere a produselor alimentare din 
Sinaia. în unitatea gestionată de 

' Constantin Negoi, au descoperit 
sub tejghea 35 kg de salam de 
iarnă. în timpul acesta, vînză- 
torii răspundeau stereotip : „Ne 
pare rău. dar salam de iarnă nu 
am mai primit de mult !“. La 
complexul alimentar nr. 50 (res
ponsabil Stelian Alexandrescu) 
au încăput sub tejghea 1 050 kg 
de mălai extra, vreo 7 kg de 
măsline, 130 cutii cu pastă de 
roșii. O mare cantitate de brinză 
telemea era camuflată în maga
zie printre putinele cu varză 
murată. Responsabililor In cau
ză li s-au aplicat pe loc amen
zile de rigoare. Mai rămîne 
acum să dea socoteală în fața 
organelor în drept cu ce scop 
și pentru cine „fereau" dum
nealor cu atîta grijă mărfurile 
de cumpărători !

Pedeapsă 
meritată

Relatam, la vremea cuvenită, 
Infracțiunea comisă de Constan
tin Niculescu și Vasile Dobrescu, 
gestionari la magazinul alimen
tar din Piața Cățelu, din Capi
tală, care, prin repetate sustra
geri de bunuri și bani, au produs 
un prejudiciu de 282 177 lei. 
Prin diverse procedee (turnînd, 
de pildă, apă în butoaiele 
ulei), ei au încercat să-și 
copere fapta, profitînd 
de superficialitatea cu 
revizoarea Ana Florescu 
rificase gestiunea. Descoperiți 
și deferiți justiției, cei doi au 
compărut, recent. în fața instan- 

‘'țeivde judecată. Prin sentința 
pronunțată de Tribunalul muni
cipiului București, cei doi ges
tionari au fost condamnați la 
cîte 25 ani închisoare, iar revi
zoarea A.F. la 10 luni închi
soare, pentru neglijență 
serviciu. Sancțiuni meritate, 
spiritul legii.

continua 
testul

La intersecția dintre Calea 
Septembrie și Șoseaua Panduri, 
un tramvai de pe linia 9, condus 
de Ion S. Rogomentu, ignorind 
culoarea roșie a semaforului, w 
pornit cu toată viteza spre... 
autovehiculele care primiseră 
cale liberă ! Numai printr-o mi
nune nu s-a întilnit cu nici unul 
din ele. Invitat la miliție, con
ducătorul tramvaiului a fost su
pus unui test. I s-a dat spre 
completare un chestionar ce se 
folosește de obicei la examenul 
pentru obținerea permisului de 
conducere. Din minimumul de 
40 de puncte necesare in acest 
scop, vatmanul in cauză a obți
nut, în urma unor eforturi deo
sebite, doar... 4 ! Și el „răspun
dea" zilnic de viata a sute și 
sute de călători. Un caz aproape 
de necrezut. Dar dacă s-ar con
tinua testul ? Ar fi singurul 7 
Invităm conducerea I.T.B. să 
mediteze la această întrebare.

Anonimul 
a ieșit din 
anonimat

Nu demult, Ia această rubrică 
(vezi „Scînteia" nr. 8975) a apă- 
rrțt o notă în care consemnam o 
întîmplare petrecută într-o sta
ție de tramvai din București, 
unde, cu cîteva luni în urmă, 
pensionarul Runcu Paraschiv a 
suferit un accident. In ajutorul 
lui a sărit imediat un anonim 
din Moreni. care a chemat o sal
vare, l-a internat în spital și s-a 
deplasat apoi Ia domiciliul aces
tuia, pentru a anunța familia 
despre cele întîmplate. In urma 
publicării acestui fapt, dat fiind 
că în Moreni oamenii se cunosc 
bine între ei. anonimul a ieșit 
destul de repede din... anonimat. 
Este vorba de Petre Drăghices- 

, cu. salariat la consiliul popular 
orășenesc. Este bucuros că pen
sionarul bucureștean s-a reîn
tors acasă și-1 transmite multă 
sănătate. Și poate, pe curînd, 
revedere plăcută !
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A SECRETARILOR COMITETELOR DE PARTID 
Șl A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE COMUNALE

Conferînța la cane am felicita ocs~ 
Bie să particip, a spus CoHSUMltân 
ZCJUTOlU primarul comunei 
Scoarța, județul Gorj, se înscrie pe 
coordonatele politicii novatoare a 
partidului și statului nostru de per
fecționare continuă a formelor și 
metodelor de muncă, de generalizare 
a experienței pozitive în toate do
meniile vieții politice, economice si 
sociale.

Măsurile întreprinse ca urmare a 
traducerii în viață a hotărîrilor Con
ferinței Naționale a Partidului Comu
nist Român din noiembrie 1967, pri
vind îmbunătățirea administrativ- 
teritorială a României socialiste, eli
minarea verigilor intermediare — 
raionale — a paralelismelor, apro
pierea conducerii de partid și de stat 
de verigile de bază, au facilitat cu
noașterea mai în profunzime a pro
blemelor ce frămîntă masele de oa
meni ai muncii și pe această bază 
s-au inițiat acțiuni care au pus în 
valoare mai complet potențialul ma
terial și uman din localitățile noastre.

Sub îndrumarea permanentă a co
mitetului comunal de partid, Con
siliul popular comunal Scoarța din 
județul Gorj și comitetul său exe
cutiv al cărui președinte sînt, și-a 
axat întreaga sa activitate pe reali
zarea planului de stat, în vederea 
conducerii efective a întregii vieți 
economice și social-culturale din co
mună. Dacă tovarășul primar Țepe- 
luș ridica problema că ar fi bine ca 
în 1972 să fie dat planul în profil te
ritorial, eu informez conducerea su
perioară a partidului și statului că în 
județul nostru încă din anul 1970 co
munele primesc planul în profil teri
torial care constituie obiectivul prin
cipal al muncii politice și organizato
rice a organului local. După o ana
liză prealabilă la nivelul comitetului 
executiv al consiliului popular, al co
misiilor permanente și al colectivelor 
de oameni ai muncii din organizațiile 
de masă și obștești, planul de stat în 
profil teritorial ce a revenit comunei 
noastre a fost dezbătut și în sesiune, 
iar apoi sarcinile au fost repartizate pe 
unități și circumscripții electorale, 
unde s-au adoptat măsuri concrete 
pentru îndeplinirea și depășirea tu
turor indicatorilor. Dezbaterea sar
cinilor de plan pînă la nivelul cir
cumscripțiilor electorale și cunoaș
terea lor de către cetățeni au polari
zat preocuparea tuturor factorilor 
chemați să participe la transpunerea 
lor în viață, au mobilizat masele la 
realizarea lor. Participarea tot mai 
largă a membrilor cooperatori din 
cele trei cooperative agricole de 
producție pe care le avem în co
muna noastră a condus la obținerea 
unor rezultate importante în ceea ce 
privește folosirea rațională a fondu
lui funciar, creșterea producției a- 
gricole și dezvoltarea efectivului de 
animale.

Subliniez doar faptul că in ultimii 
trei ani, prin- -desecări, ;• curățiri, de- 
s.rborete, desființări de drumuri și 
alte acțiuni au fost redate circuitu
lui agricol peste 200 ha teren, s-au 
plantat 250 ha cu pomi fructiferi și 
300 ha cu vie pe terenuri în pantă. 
De asemenea, s-a amenajat și îm
bunătățit pășunea pe o suprafață 
de 350 ha. La antrenarea membrilor 
cooperatori în realizarea acestor lu
crări, un rol deosebit l-au avut 
deputății consiliului popular comu
nal prin exemplul personal și comi
tetele de cetățeni pe circumscripții 
electorale.

Comitetul executiv
popular este conștient că mai 
suficiente rezerve care pot contribui 
la îmbunătățirea muncii de gospodă
rire a fondului funciar, de sporire a 
producțiilor vegetale și animale, iar 
aportul specialiștilor ar putea fi mai 
mare dacă și activitatea acestora ar 
fi coordonată și condusă de către 
organele locale comunale, respectiv 
de comitetul comunal de partid și 
consiliul popular.

Realitățile din comuna noastră ne 
mai demonstrează că comitetul exe
cutiv al consiliului popular a lucrat 
sub nivelul posibilităților cu gos
podăriile țărănești, ceea ce se re
flectă printr-o contribuție redusă a 
acestora la formarea fondului cen
tralizat al statului. Cu toate că gos
podăriile populației dețin peste 50 
la sută din efectivele de animale, 
numai 15 la sută reprezintă contri
buția acestora la fondul central la 
carne, iar la lapte — doar 12 la sută. 
Rezultatele puteau fi mult mai bune 
în activitatea noastră pentru reali
zarea sarcinilor la fondul centrii! al 
statului de la gospodăriile populației, 
dacă noi lucram mai mult cu cetă
țenii, dacă n-am fi renunțat atât de 
ușor la munca de la om la om. De 
altfel, trebuie să arăt aici că uni
tățile de contractare și achiziții de 
carne, lapte, lină, plante tehnice, 
deșeuri etc. iau contact mai mult 
cu unitățile socialiste care, practic, 
au sarcinile stabilite prin plan și cu 
comitetele executive ale consiliilor 
populare pentru contractele și achi
zițiile ce revin populației. Aceste u- 
nități nu intră în legătură directă 
cu cetățenii și consider că această 
practică este una din cauzele prin
cipale ale slabelor rezultate pe linia 
atragerii produselor la fondul cen
tral al statului.

Socotesc însă că trebuie aduse îm
bunătățiri și pe linia organizării a- 
paratului de contractări și achiziții, 
în sensul apropierii acestui aparat 
de comună, de cetățeni.

Propun să se studieze problema 
descentralizării prin redistribuirea 
aparatului ce lucrează în acest sec
tor de la nivelul tuturor întreprin
derilor, indiferent de subordonare, 
către comune, iar primarul, ajutat 
de un specialist, să răspundă direct 
de îndeplinirea acestor sarcini.

Referindu-se la activitatea comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar din comuna Scoarța în domeniul 
construcțiilor, sistematizării și de 
gospodărie comunală, vorbitorul a 
spus :

De la reorganizarea teritorial-ad- 
ministrativă, cu sprijinul statului, 
cu contribuția bănească și în mun
că și prin activități patriotice ale 
cetățenilor, la noi în comună s-au 
construit 22 săli de clasă, 3 maga
zine universale, 5 000 mp trotuare, 
s-au împietruit peste 30 km dru
muri, au fost date în funcțiune alte 
obiective edilitar-gospodărești, care 
au contribuit la ridicarea gradului 
de dotare a comunei. Valoarea 
muncii patriotice pentru buna gos
podărire și înfrumusețare a satelor 
a sporit de la 1 milion în 1969, la 
3 milioane lei in acest an, revenind 
paste 500 lei pe fiecare locuitor.

Apreciez că Legea votată recent de 
Marea Adunare Națională privind

cuvîntul participant!lor la dezbateri

ai consiliului 
sînt

organizarea contribuției bănești șl 
în muncă pentru efectuarea unor 
lucrări de interes obștesc va cata
liza mai mult acțiunile cetățenilor 
în realizarea de noi obiective, va 
spori aportul lor la creșterea zestrei 
comunei.

Consider că ar trebui analizată 
posibilitatea sprijinirii comunelor cu 
specialiști cate să lucreze în apara
tul propriu în vederea pregătirii do
cumentațiilor tehnice, a punerii în 
aplicare a planurilor de sistemati
zare și să ajute cetățenii în rezol
varea unor probleme privind con
strucția de locuințe și alte obiective. 
Susțin propunerile făcute ca secre
tarul comitetului comunal de partid 
să dețină și funcția de primar.

Asigur conducerea partidului și 
statului, pe tovarășul secretar gene
ral, Nicolae Ceaușescu, că, împreună 
cu deputății din comuna Scoarța, 
vom mobiliza toți oamenii muncii 
pentru aplicarea în viață a sarcini
lor ce ne revin din prezenta con
ferință.

Vin din comuna Odoreu, județul 
Satu-Mare — a spus primarul comu- 
nei- Mihai Cârăușan - locaIi* 
tate al cărei nume s-a întipărit în 
memoria tuturor cetățenilor patriei 
în legătură cu o nespus de dure
roasă întâmplare : calamitățile na
turale din mai 1970, ce au lovit greu 
această așezare. Aceste triste eveni
mente au survenit pe cînd locuitorii 
celor 5 așezări care alcătuiesc co
muna noastră — români și maghiari 

se aflau angajați cu toată pu
terea și dragostea lor de muncă în 
lucrările cîmpului și In înfrumuse
țarea, pe baze noi, sistematice, a lo
calităților. Se executau lucrări gos
podărești, construcții de drumuri co
munale, trotuare, parcuri și spații 
verzi, îndreptări de străzi, într-un 
cuvint se aplica un plan bun, la a 
cărui realizare ne aduceam contri
buția și aspiram cu toții.

Dar evenimentele pe care le-am 
trăit au zădărnicit nu numai planu
rile începute, ci și realizările noas
tre cele mai de preț, dobîndite în 
ani de trudă. Bilanțul acestor pier
deri — cel care se poate exprima în 
cifre — este aproape de neînchipuit: 
810 case distruse și avariate, unele 
localități din perimetrul nostru ad
ministrativ, ca Eterni, dă pildă, mă
turate aproape în întregime de ape, 
familii îndoliate și fără adăpost, pa
gube materiale de peste 45 milioane 
lei. Mărturisesc că și celor 
calmi și îndrăzneți dintre noi 
ția ni se părea atunci fără 
Simțeam că trebuie luat totul 
început, dar cum, cu ce mijloace — 
ne întrebam. Nu am fost însă lăsați 
pradă'..deznădejdilor,a ...intervenit,„ . 
după' cum știți, stimați tovarăși,'* ca 

' pretutindeni unde s-a simțit nevoia, 
ajutorul neprecupețit al partidului 
nostru, al întregii țări. Comuniștii 
au fost primii care au înțeles că ră
nile pot și trebuie să fie grabnic 
vindecate, că ei pot și trebuie să 
răspundă stihiei printr-o vastă acti
vitate de reconstrucție, care să în
semne nu numai refacerea a ceea ce 
s-a pierdut datorită calamităților, ci 
și ridicarea pe o treaptă mai înaltă a 
dezvoltării edilitar-economice a comu
nei. Pe baza unor indicații de preț șl a 
unor mari ajutoare bănești primite 
din partea conducerii partidului și a 
statului — ajutoare pentru care noi, 
locuitorii Odoreului, aducem din ini
mă mulțumiri fierbinți conducători
lor de partid și de stat, personal 
iubitului tovarăș Nicolae Ceaușescu 
— prin acțiunea fermă a organelor 
județene de partid și de stat, a fost 
pornită pe un larg front reconstruc
ția.

S-a elaborat un plan de refacere 
și sistematizare care urma să atragă 
spre localitatea de reședință și si- 
nistrații din satele aparținătoare. O 
cuprinzătoare muncă politică-or- 
ganizatorică a fost inițiată de comi
tetul comunal de partid și Consiliul 
popular din Odoreu, care au reușit 
Să mobilizeze populația comunei la 
activitatea vastă de care era absolu
tă nevoie. Zeci de vagoane încărcate 
soseau zilnic în ajutorul nostru, a- 
ducînd materiale de construcție pen
tru toți și de cea mai bună calitate. 
„Nici un sinistrat fără acoperiș pînă 
la venirea iernii" — aceasta era de
viza comuniștilor noștri și ea s-a 
confirmat printr-un efort nemaiîn
tâlnit, probînd capacitatea organiza
torică și hărnicia comuniștilor, a de- 
putaților, a tuturor cetățenilor comu
nei. E emoționant să-ți amintești cum 
o populație sinistrată în proporție de 
80 la sută a reușit să se mobilizeze 
la o activitate continuă, să transfor
me o întreagă comună într-un șan
tier în care oamenii nu numai că 
trudeau zi și noapte, ci se și califi
cau în diverse meserii cerute de 
marea bătălie începută. Desigur, ca 
oameni ai muncii, ca membri de 
partid, ne-am dat seama că fără aju
torul partidului și al statului nostru 
reconstrucția nu ar fi fost posibilă. 
E greu să dai 
sentimente, să 
să exprime tot 
acest răstimp.

Potrivit planului de 
sistematizare, au fost 
locuri de case, din care numai în 
decursul anului amintit și-au înălțat 
adăposturi noi și durabile 510 fami
lii. Din fondurile centralizate ale 
statului s-a trecut la construirea unor 
importante obiective social-culturale. 
Comuna noastră, legată printr-o șo
sea asfaltată de Satu-Mare, arată 
acum ca un adevărat cartier al mu
nicipiului.
construcțiile , .
unui singur an, o școală generală cu 
16 săli de clasă, o modernă sală de 
gimnastică, un complex comercial 
etajat, un bloc cu 24 apartamente, 
un dispensar veterinar, o centrală 
termică, 5 grajduri a 120 capete, ma
gazia de cereale cu o capacitate de 
70 vagoane. în aceste zile se dau in 
folosință creșa și grădinița de copii, 
Iar în anul care vine, baia comunală, 
un dispensar, sediul P.T.T.R. și 
C.E.C., sediile I.A.S. și C.A.P. S-au 
desfășurat, pînă in prezent, lucrări 
de canalizare în lungime de 1 200 
metri, s-au pavat 35 .străzi cu o lun
gime de 7 000 metri. Dacă înainte, de 
pildă, cele 810 familii ocupau cu 
locuințele lor 81 ha, în prezent, în 
urma sistematizării, ele acoperă doar 
36.40 ha, diferența fiind redată agri
culturii.

Desfășurăm In continuare o perse
verentă muncă politică și organiza
torică pentru a convinge și sprijini 
construirea în asociații a unor locu
ințe etajate, pentru a adăuga celor

la

24 asemenea clădiri existente azi în 
Odoreu, noi construcții de acest tip, 
cu încălzire centrală și canalizare, 
confortabile și frumoase.

în aceste momente de deplină sa
tisfacție, cind urmările calamităților 
au fost în întregime depășite, gîndul 
nostru se îndreaptă cu firească și a- 
dincă recunoștință către conducerea 
partidului și statului nostru, către to
varășul Nicolae Ceaușescu — căruia 
îi adresăm mulțumirile noastre fier
binți pentru tot ce a făcut ca Odo- 
reui să poată renaște și înflori alături 
de celelalte comune și orașe ale pa
triei. Și, o dată cu aceste gînduri 
pline de recunoștință, adresăm iubi- 
ților noștri conducători rugămintea 
respectuoasă și cordială de a vizita 
această așezare someșeană, care sim
bolizează prin recenta ei istorie în
săși forța de neînfrînt a orînduirii 
noastre socialiste, a scumpei noastre 
patrii, România socialistă.

Timpul care s-a scurs de
Conferința Națională, a spus Pf>ț|*g 
DUCk secretarul comitetului de 
partid și primarul comunei Hărman 
din județul Brașov, ne-a dovedit pe 
deplin, prin puterea faptelor, realis
mul hotărîrilor partidului cu privire 
la îmbunătățirea organizării adminis- 
trativ-teritoriale a țării, la sistemati
zarea localităților rurale, la lichida
rea verigilor intermediare și apropie
rea conducerii de viața și activitatea 
oamenilor, măsuri cu implicații adinei 
economico-sociale și asupra comunei 
Hărman din județul Brașov. In
tre acestea, fundamentală mi se 
pare larga posibilitate pe care o 
avem în prezent de a ne ocupa mai 
îndeaproape de dezvoltarea în Der- 
spectivă a comunei. Comitetul de 
partid și consiliul popular au studiat 
posibilitățile și căile de dezvoltare 
economică și culturală a comunei, au 
asigurat măsurile politico-organizato- 
rice necesare, au 
asupra modului 
treburilor, pentru 
bine, la specificul 
orientările date de

mai 
sltua- 
ieșire. 
de la

glas unor asemenea 
găsești 
ce am

cuvinte care 
simțit noi în
construcție și 
parcelate 810

Ea numără azi printre 
ridicate, pe parcursul

consultat oamenii 
de rezolvare a 
a aplica cît mai 
comunei noastre, 
conducerea parti

dului. In acest sens este edificator 
faptul că, dacă in 1967 in comuna 
noastră se realiza o producție globală 
de 52 de milioane lei, in prezent s-a 
ajuns la peste 83 de milioane, urmînd 
ca pînă la sfîrșitul cincinalului să a- 
tingem o producție globală de peste 
110 milioane lei. La aceasta au con
tribuit sporirea producției agricole și 
dezvoltarea activităților' economice și 
de prestări de servicii.

De un real folos s-a dovedit în a- 
ceastă privință coordonarea eforturi
lor. Fără a se substitui conducerii 
cooperativei agricole ;de producție, 
comitetul de partid și consiliul popular 
/comunal 'urmăresc îndeaproape .întoc
mirea programului de lucru, mobili
zarea cooperatorilor la executarea lu
crărilor planificate, controlează rea
lizarea prevederilor acestui program. 
Totodată, membrii comitetului de 
partid, comuniștii care au funcții de 
răspundere în consiliul popular comu
nal, care îndrumă munca în diverse 
sectoare au primit sarcina să inter
vină operativ pentru remedierea 
unor deficiențe constatate, să consti
tuie un exemplu demn de urmat de 
către fiecare om al muncii. Cînd con
siderăm necesar, analizăm în comi
tetul de partid diverse aspecte și 
luăm măsurile politico-organizatori.ee 
care . se impun în vederea impulsio
nării executării unor lucrări.

Una dintre cele mai fertile căi da 
mobilizare a ■ oamenilor, de sporire a 
producției o constituie dezvoltarea 
conștiinței lor de constructori ai_noii 
orînduiri. In comuna noastră trăiesc 
și muncesc laolaltă români, germani, 
maghiari. Ei constituie o familie 
strîns unită, care nicicînd nu a trăit 
în mai bună înțelegere ca în anii so
cialismului. întărirea frăției lor își 
are izvorul in politica partidului, în 
faptul că ea nu face nici un fel de dis
criminare, că-1 .privește pe fiecare om 
al muncii, român, maghiar și german, 
ca pe un membru cu drepturi depline 
în marea noastră colectivitate. Cu 
toții se bucură în mod egal de mă
surile luate de partid și de stat pen
tru dezvoltarea social-economică a 
satelor, pentru ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al coopera
torilor.

Toate acestea sînt tot atâtea sti
mulente care amplifică energia și ini
țiativa oamenilor, sporindu-le hărni
cia.

In anul care se încheie, oamenii 
muncii din Hărman au obținut pro
ducții agricole mult mai mari față 
de cantitățile planificate : la grîu, 
fată de 2 900 kg/ha prevăzut s-au 
realizat 3 512 kg/ha, iar la cartofii de 
sămânță, pe o suprafață de 420 ha, 
s-au realizat 21100 kg/ha față de 
16 500 kg planificat.

Firește, aceste rezultate nu le pu
tem desprinde de efortul pe care-1 
fac partidul și statul nostru pentru 
asigurarea bazei tehnico-maferiale, 
perfecționarea continuă a sistemului 
de retribuire și asigurarea cointere
sării materiale a membrilor coope
ratori. Rezultatele ar fi fost și mai 
bune dacă am fi folosit mai judicios 
baza materială. Sintem conștienți că in 
activitatea comitetului de partid, a 
consiliului popular și a mea perso
nal există incâ multe deficiențe 
privind exercitarea controlului înde
plinirii hotărîrilor, antrenarea și 
tragerea la răspundere a unor ca
dre, activizarea și creșterea comba
tivității tuturor membrilor de par
tid, respectarea și aplicarea cu stric
tețe a reglementărilor actuale. Nu 
e mai puțin adevărat însă că per
sistă unele neajunsuri care gene
rează greutăți în obținerea unor 
producții agricole sporite, a _ căror 
rezolvare “V j- r-
campania de însămînțări și de re
coltare a cerealelor se execută lu
crările cu un număr de circa 300 de 
oameni. In campania de toamnă 
însă, pentru recoltarea cartofilor și 
a rădăcinoaselor avem nevoie de o 
forță de muncă de trei ori mai mare 
decît in restul anului, adică de 900. 
O asemenea situație nu poate fi în
lăturată fără o mai intensă preocu
pare pentru mecanizarea lucrărilor. 
Nu avem însă combine de recoltat 
și de strîns cartofi, care să funcțio
neze bine in condițiile terenului, nu 
avem mașini de sortat cartofii. Cu 
acestea din urmă s-au făcut expe
riențe și schimburi de experiență, 
dar practic nu s-au realizat. După . 
părerea mea, institutele noastre de ■ 
cercetări agricole se mișcă prea în
cet in experimentarea și punerea in 
producție a diferitelor mașini de 
care avem neapărată nevoie.

nu depinde de noi. î<n

O situație nu prea bună este și în 
sectorul zootehnic. Mecanizarea tre
buie introdusă pe o scară mai largă 
și la zm grad de tehnicitate 
înalt Nici pînă în prezent ~ 
ajuns la o concepție unică 
introducerea unei tehnologii 
ne în creșterea animalelor.

Nu vreau să las impresia 
o poartă numai alții. Avem lipsu
rile noastre. în sectorul zootehnic 
am introdus și finalizat retribuirea 
pe baza acordului global. Nu în a- 
ceeași măsură am reușit acest lucru 
și în sectorul vegetal. Aceasta se 
datorește nu numai volumului mare 
de lucrări ce se execută într-o pe
rioadă scurtă de timp, cînd sintem 
obligați să apelăm la forța de mun
că din afara comunei, ci și unor de
ficiențe în organizarea muncii și a 
evidenței realizărilor pe familii și pe 
formații de lucru, ceea ce a făcut 
Imposibilă evidențierea producțiilor 
pe fiecare cooperator ți retribuirea 
sa in raporț cu propria contribuție.

Din lipsurile constatate în acest an 
in aplicarea acordului global în sec
torul vegetal am tras învățămintele 
necesare și vom lua măsuri pentru 
ca anul viitor toți cooperatorii să 
fie retribuiți în raport cu munca și 
rezultatele obținute.

Ne propunem, de asemenea, să a- 
cordăm mai multă atenție creșterii 
animalelor în gospodăriile personale 
ale membrilor cooperatori, unde sînt 
încă multe posibilități care să ducă 
la creșterea consumului propriu, cît 
și pentru contractarea cu statul.

Ca și celelalte localități rurale, și 
comuna noastră cunoaște o dezvol
tare armonioasă în toate domeniile, 
ceea ce a creat condiții pentru dez
voltarea conștiinței oamenilor, a per
sonalității lor. Comuna dispune de 
cămine culturale, de dispensar me
dical, de o rețea comercială bine 
pusă la punct, de unități de prestări 
de servicii și altele. Numai in anul 
acesta s-au investit 100 de mii de lei 
pentru lărgirea spațiului de activități 
în cadrul căminului cultural, pentru 
amenajarea unui club al tineretului, 
asigurindu-se condiții mai bune pen
tru ridicarea muncii politico-educa
tive la nivelul sarcinilor stabilite de 
plenara C.C. al P.C.R. din luna no
iembrie a acestui an.

In atenția noastră au stat și stau dez
voltarea și îmbunătățirea bazei ma
teriale pentru educarea și instruirea 
elevilor, legarea ei de munca practi
că. In ultimul an s-au alocat peste 
500 de mii lei din fondurile statului și 
din contribuția voluntară pentru lăr
girea spațiilor de școlarizare și asi
gurarea condițiilor pentru activitățile 
cultural-sportive. în prezent se lu
crează la „amenajarea a trei ateliere 
pentru munca practică a elevilor. ...

Trebuie sâț recunoaștem însă că,măi 
avem multe de făcut pentru ca școli
le noastre să devină principalul canal 
de difuzare a științei și culturii, de 
făurire a profilului moral al cetățea
nului societății noastre socialiste. 
Ne-am propus ca, în următorii doi- 
trei ani, să mărim capacitatea de șco
larizare pentru învățământul școlar și 
preșcolar cu încă 8 săli de clasă, să 
asigurăm noi laboratoare și ateliere. 
Pentru realizarea acestora propun ca 
fondurile din contribuția voluntară 
bănească și fondul din 0,45 la sută 
din impozit pe clădiri să fie folosite 
cumulat în astfel de scopuri.

Asigur conducerea de partid, pe 
dumneavoastră personal, mult stimate 
tovarășe secretar general, că toți oa
menii muncii, români, germani și ma
ghiari din comuna Hărman, își vor 
uni și mai mult forțele pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor ce ne revin 
din grandiosul program de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în scumpa noastră patrie.

Practica partidului nostru de a se 
sfătui permanent cu colectivele de 
muncă din toate domeniile de acti
vitate, cu diferite categorii de oa
meni ai muncii — a spus secretarul 
Comitetului de partid comunal Opri- 
șor, județul Mehedinți, jgjț
este încă o dată confirmată de a- 
csastă conferință la care participă 
pentru întâia dată secretarii comite
telor de partid și primarii din toate 
comunele țării, care participă ne
mijlocit, cu entuziasm și răspundere, 
la înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru.

Vă rog să-mi îngăduiți să-mi ex
prim deplina satisfacție că azi am 
prilejul să particip la această impor
tantă conferință, și să aduc cuvîntul 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din comuna Oprișor și, tot
odată, să transmit din partea lor con
ducerii partidului, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, adeziunea 
deplină la politica internă și externă 
a partidului și statului, hotărârea de 
a munci cu toate forțele și pricepe
rea noastră pentru a da viață măre
țelor obiective ale programului de 
dezvoltare multilaterală a orînduirii 
noastre socialiste.

în actualul său cadru administra
tiv, oomuna Oprișor, ca și alte loca
lități din județul nostru, are confi
gurația unei așezări rurale puternice, 
a spus el. în cele două sate cuprin
se în perimetrul comunei trăiesc 
peste 6 000 locuitori, populație care a 
practicat de-a lungul timpului agri
cultura și creșterea vitelor. Viața e- 
conomică și social-culturală a satului 
nostru oferă în ultimii 29 de ani un 
tablou dinamic, de dezvoltare com
plexă. Pe primul plan se află cele 
două cooperative agricole de produc
ție, eu peste 5 400 ha teren, precum 
și un centru modern pentru prelu
crarea strugurilor și conservarea vi
nurilor, care își va mări capacitatea 
de producție în anii viitori. Rezul
tatele importante obținute pe raza 
comunei noastre întruchipează și ac
tivitatea intensă de perfecționare per- 
rțHnentă a formelor și metodelor de 
muncă ale comitetului comunal de 
partid, ale organizațiilor de bază, 
precum și ale organizațiilor de masă 
și obștești, pentru Înfăptuirea cu 
consecvență și răspundere a politicii 
partidului și statului nostru.

Informez conferința și raportez, cu 
acest prilej, conducerii partidului că 
deși în anii trecuți cooperativele din 
comune au întîmpinat mari greutăți 
și au avut neajunsuri pe linia con
solidării lor economico-organizatori- 
ce, în ultimul timp, datorită muncii 
politico-organizatorice intense, desfă
șurate cu sprijinul Comitetului ju
dețean de partid Mehedinți, precum 
și datorită hărniciei cu care au mun
cit cooperatorii. în frunte cu comu
niștii, ele se situează printre cele mai 
bine dezvoltate, obținând producții

mai 
nu s-a 
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superioare celor planificate, cere, 
deși modeste, în raport cu alte zone 
de producție, n-au mai fost înregis
trate vreodată pe meleagurile noas
tre. Datorită acestui fapt, cooperati
vele agricole au contribuit la asigu
rarea fondului central al statului cu 
peste 2 000 tone grîu și 1 500 tone po
rumb, cantități apreciabile față de 
alți ani.

Aplicind indicațiile conducerii par
tidului, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, făcute cu pri
lejul vizitei în județul nostru, pre
cum și sugestiile bătrînilor satului, 
ai căror înaintași se ocupau cu viti
cultura, am plantat 300 ha cu viță de 
vie, urmînd ca în viitor să sporim 
această suprafață pînă la 450 ha, fapt 
care va duce la valorificarea superi
oară a terenurilor noastre.

în procesul de înfăptuire a hotărî
rilor Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român — a spus vor
bitorul — se extinde în mod firesc 
aria de preocupări a comitetului co
munal de partid, fapt care reclamă 
pătrunderea temeinică în viața co
munei, imprimarea unui stil nou de 
muncă în activitatea organizațiilor de 
partid, generalizarea experienței va
loroase și eliminarea a tot ce s-a 'do
vedit perimat, învechit.

Referindu-se la modalitățile folosi
te de comitetul comunal de partid 
pentru cunoașterea profundă a vieții 
comunei, și orientarea fiecărei orga
nizații de partid spre problemele de 
a căror rezolvare depinde progresul 
întregii activități, vorbitorul a spus :

Deosebit de eficient s-a dovedit 
contactul direct, nemijlocit și perma
nent cu cei peste 450 de comuniști, 
contact care se realizează prin repar
tizarea membrilor comitetului in cele 
13 organizații de bază subordonate 
și prin dialogul permanent cu fie
care comunist. Participarea la adu
nările generale, la întreaga viață a 
organizațiilor de bază, repartizarea 
unor sarcini concrete pentru fiecare 
comunist in parte dă comitetului co
munal de partid posibilitatea să cu
noască preocupările comuniștilor, ale 
celorlalți oameni ai muncii, ii an
trenează și le dezvoltă răspunderea 
în rezolvarea problemelor.

In activitatea comitetului nostru 
comunal s-a încetățenit obiceiul ca 
membrii comitetului să ia parte ac
tivă la pregătirea adunărilor organi
zațiilor de bază, la stabilirea unor 
hotărîri și măsuri corespunzătoare 
pentru repartizarea sarcinilor și în
făptuirea lor în cele mai bune con
diții. Aceasta este, de altfel, o pre
misă dintre cele mai importante pen
tru a imprima îndrumării exercitate 
de noi un caracter concret, cu efi
ciență maximă.

Cunoașterea și dezbaterea celor mai 
importante probleme ale muncii a 
permis comitetului comunal să acțio
neze operativ, cu fermitate și com
petență, pentru promovarea noului 
în munca de partid, ridicarea între
gii noastre activități la nivelul exi
gențelor etapei actuale.

O atenție deosebită am dat și vom 
da și în viitor soluționării propu
nerilor și sugestiilor oamenilor mun
cii din comună, urmărind ca aceasta 
să devină o practică obișnuită a or
ganizațiilor noastre de partid, a con
siliului popular și a organizațiilor 
de masă.

Sintem conștienți că în munca 
noastră mai există diferite neajun
suri. Acționînd in spiritul înaltelor 
exigențe ale documentelor plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie a.c., 
vom acorda toată atenția înlăturării 
lor, vom milita cu perseverență pen
tru ridicarea continuă a activității 
fiecărui comunist, a tuturor organiza
țiilor de bază, înfăptuind astfel una 
din sarcinile trasate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nico'lae 
Ceaușescu.

. In continuare, vorbitorul a făcut o 
serie de propuneri, printre care ge
neralizarea la nivelul comunei a 
practicii ca funcțiile de secretar de 
partid și de primar să fie deținute 
de aceeași persoană. M-am gindit Ia 

.această propunere — a spus el — 
deoarece experiența a demonstrat că 
rezolvarea tuturor problemelorrezolvarea tuturor problemelor se 
face astfel cu mai multă eficiență și 
operativitate. De asemenea, a propus 
ca la toate comunele, indiferent de 
numărul locuitorilor, să fie salariat 
un vicepreședinte al consiliului 
popular.

Pentru aplicarea optimă în viață a 
schiței de sistematizare a satului este 
necesar să se creeze la consiliile 
populare un post de tehnician con
structor. Acesta va trebui să conducă 
toate operațiunile de lucru în do
meniul modernizării comunei și să 
/ie și vicepreședinte cu aceste pro
bleme. în legătură cu funcția de 
locțiitor al secretarului de partid co
munal, vorbitorul a apreciat că este 
nepotrivită cumularea ei cu aceea de 
director al căminului cultural. El a 
propus ca locțiitorul de secretar să 
fie ales din rîndul cadrelor didactice 
și să dețină funcția de vicepreședinte 
al consiliului popular comunal.

Totodată, vorbitorul a criticat fap
tul că în cazurile in care directorii 
de cămine culturale sînt chemați la 
diferite cursuri, ei nu sînt înlocuiți 
de alte cadre didactice, ceea ce de
termină închiderea căminului și stân
jenește activitatea cultural-educativă 
de masă. De asemenea, a subliniat 
necesitatea unei mai mari stabilități 
a cadrelor cărora li se încredințează 
funcția de director al căminului cul
tural.

Vorbitorul s-a referit apoi la sim
plificarea modalităților de obținere 
a autorizațiilor de construcție a lo
cuințelor personale ale sătenilor, fă- 
cînd propunerea ca aceste formalități 
să fie îndeplinite nu la consiliul 
popular județean, ci la cel comunal. 
El a propus, de asemenea, formarea 
unor cadre tehnice pentru construc
țiile sătești, extinderea iluminatului 
cu lămpi fluorescente în mediul ru
ral, dotarea consiliului popular co
munal cu mijloace proprii de trans
port, în funcție de posibilități și ne
cesități

Tov. Ion Tudor a propus ca ase
menea conferințe cu secretarii comi
tetelor comunale de partid și pri
marii comunelor să fie organizate și 
in viitor, dacă nu anual cel puțin 
la 2—3 ani, pentru o mai bună cu
noaștere a problemelor 
țirea experienței cadrelor 
in satele țării.

Prin tot ce am spus ... _____
Înaltă tribună — a spus în încheiere 
vorbitorul — am încercat să împăr
tășesc conferinței din modesta noas
tră experiență, cu gîndul bun de a 
învăța tot mai mult unii de la alții.

Mă angajez în fața conducerii su-

și îmbogă- 
ce lucrează

la această

•r

perioare de partid, în fața dumnea
voastră, stimate tovarășe secretar ge
neral, că, animați de dorința vie de 
a fi la înălțimea sarcinilor ce ne 
revin, vom milita cu perseverență ca 
indicațiile și măsurile reieșite din 
documentele de partid să fie duse 
cu fermitate la îndeplinire, aducîn- 
du-ne astfel din plin contribuția la 
opera de edificare a societății socia
liste

Vă 
mele 
nilor 
dețul Maramureș,
AndSrCGU secretarul comitetului 
comunal de partid și primarul co
munei — să exprim gîndurile noas
tre de recunoștință și adeziunea to
tală la politica internă și externă 
profund șiințifică a partidului și sta
tului nostru.

Conferința noastră — care are loc 
la scurtă vreme după adoptarea de 
către Plenara Comitetului Central 
al partidului din 3—5 noiembrie a.c. 
a documentelor programatice privind 
îmbunătățirea activității politico-i- 
dedlOgice, ridicarea nivelului general 
al cunoașterii, promovarea principii
lor etice și echității socialiste, do
cumente primite cu deplină apro
bare de către comuniști, de către 
toți oamenii muncii — constituie un 
bun prilej pentru ca, în spiritul 
înaltei responsabilități partinice, să 
facem o reevaluare exigentă a acti
vității noastre.

Consider că atmosfera de lucru în 
care se desfășoară dezbaterile noas
tre ne oferă posibilitatea realizării 
unui schimb de experiență util. Vom 
desprinde din acest colocviu Învăță
minte prețioase pentru activitatea 
noastră de viitor.

Animat de aceste gînduri, doresc 
să vă împărtășesc cîteva dintre pre
ocupările Comitetului de partid și ale 
Consiliului popular comunal Seini, 
privind stilul și metodele de muncă 
folosite in vederea mobilizării co
muniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii pentru aplicarea hotărârilor 
partidului și statului .nostru.

Localitatea Seini, una dintre cele 
mai mari comune ale județului Ma
ramureș, are o populație de aproape 
8500 de locuitori, din care peste 2000 
sînt muncitori, intelectuali și func
ționari. In cadrul comunei avem 14 
organizații de bază, cu 550 membri 
de partid.

Astăzi, economia comunei s-a în
tregit cu mai multe unități : fa
brica de drojdie „Seineana", între
prinderea de abrazive, întreprinde
rea avicolă care are și o îngrășăto- 
rie de porci de 10 000 capete, o în
treprindere agricolă de stat cu spe
cif ic."zootehnie și pomiviticol, o sta
țiune pentru mecanizarea agricultu
rii, trei cooperative agricole de pro
ducție.

Conducerea unei astfel de comune 
ridică probleme complexe și multi
ple. Preocuparea noastră primordi
ală. a fost și este de a imprima ac
tivității organelor și organizațiilor 
de partid un stil de muncă dinamic, 
orientat spre cunoașterea temeinică 
a realităților din viața comunei. 
Muncind în acest fel, pot să rapor
tez că unitățile din comuna. noastră 
și-au realizat planul pe acfesf' ap 
pînă la data de 20 decembrie, înre-’ 
gistrîndu-se beneficii peste plan de 
8 milioane lei.

în legătură cu stilul și metodele 
noastre de muncă, doresc să mai re
lev cîteva aspecte. Membrii birou
lui comitetului comunal de partid 
sînt repartizați pe organizații de ba

le 
se 
de

multilateral dezvoltate.
rog să-mi permiteți ca în nu- 
comuniștilor, al tuturor oame- 
muncii din comuna Seini, ju- 

a spus Vasile

ză, de care răspund și pe care 
coordonează. întreaga activitate 
desfășoară pe baza planurilor 
muncă judicios întocmite, în care ne 
prevedem problemele cele mai im
portante și care cer o rezolvare ur
gentă.

Biroul comitetului comunal de par
tid a considerat că nu este suficient 
să se întâlnească o dată pe lună. De 
aceea, a devenit o practică să ne în
tâlnim în fiecare luni dimineața, fă
ră nici o altă convocare și într-o 
jumătate de oră să vedem ce s-a 
realizat din obiectivele stabilite, ce 
greutăți întâmpină unele unități, să 
precizăm noile sarcini și modalită
țile practice de înfăptuire a lor. Fo
losind această metodă, am reușit să 
rezolvăm mai operativ problemele 
activității noastre curente.

O mare importanță am acordat și 
acordăm instruirii activului de par
tid, precum și comisiilor pe proble
me. Pe baza programelor trimestri
ale, comisiile studiază diferite pro
bleme majore ce decurg din planul 
de muncă al organului de partid, 
precum și alte probleme ce conside
ră că merită să facă obiectul unui- 
studiu. în jurul acestor probleme au 
loc largi consultări, după care se fac 
analize în birou, sau în plenare ale. 
comitetului și se stabilesc măsurile 
corespunzătoare.

Iată, de exemplu, pentru trimes
trul I al anului 1972, comisia eco
nomică își propune să facă un stu
diu privind dezvoltarea fabricii de 
drojdie. De la primele calcule s-a 
constatat că crearea unor noi secții 
este foarte rentabilă.

Studii asemănătoare efectuează șî 
comisia pentru problemele organiza
torice, ale vieții de partid și cea 
pentru activitatea de propagandă, 
învățămînt și cultură.

Antrenînd un număr tot mai mare 
de oameni bine pregătiți în activi
tatea de partid, am reușit să cu
prindem mai bine munca, să fim 
mai mult în mijlocul oamenilor, in 
unitățile economice.

Ne dăm, însă, seama că, pentru 
buna desfășurare a întregii noastre 
activități, este nevoie să facem to
tul pentru ridicarea conștiinței so
cialiste a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii. In acest sens, ac
ționăm cu consecvență pentru trans
punerea în viață a programului de 
educație comunistă, inițiat de to
varășul Nicolae Ceaușescu și adoptat 
de plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 3—5 
noiembrie a.c.

De multe ori am fost întrebat cum 
reușesc să asigur o coordonare uni
tară a muncii organelor și organi
zațiilor de partid și a celor pe linie 
de stat 7 Am răspuns întotdeauna că 
între munca de secretar al comi
tetului comunal de partid și cea de 
primar există o strînsă legătură. 
Consider că pentru îndeplinirea a- 
cestor atribuții se cere, în primul 
rînd, o viziune și o răspundere po
litică. Acționez în așa fel îneît să 
sporească tot mai mult rolul orga

nelor șl organizațiilor de partid în 
toate domeniile de activitate, asigu- 
rind in același timp maturitate po
litică și competență sporită organu
lui puterii de stat.

în activitatea consiliului popular 
ne bazăm, în primul rînd, pe activi
tatea deputaților, ei fiind cei mai 
indicați ca în circumscripțiile lor să 
explice oamenilor, celor care i-au 
ales, politica partidului și statului 
nostru, hotărîrile și legile statului, 
să-i mobilizeze la înfăptuirea 
ror acțiunilor întreprinse de 
consiliul popular.

Sintem conștienți că mai 
multe neajunsuri în activitatea 
tră, că nu am reușit încă să antre
năm pe toți cetățenii spre a-și 
duce contribuția la dezvoltarea șl 
înfrumusețarea comunei. Dorim să 
ridicăm și mai mult gradul de ur
banizare al așezării noastre. Actua
lul plan cincinal deschide 1«~gi per
spective de dezvoltare T 
noastre ; se vor construi 
noi, va crește considerabil 
de trai al locuitorilor.

în încheiere, doresc ca, 
mele comuniștilor, al tuturor 
cuitorilor din comuna noastră, să 
asigur 
nai pe 
că nu 
pentru 
cinilor 
că prin aceasta ne aducem contri
buția Ia înfăptuirea mărețului pro
gram elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului.

Ca secretar de partid și primar al 
comunei Smîrdioasa, județul Teleor
man, cu un stagiu relativ mic, a spus 
Ion Bâdici, am- 011111 este ?i fl_ 
resc, multe de învățat din această 
consfătuire, iar concluziile pe care 
le voi desprinde vor duce la îmbu
nătățirea stilului și metodelor de 
muncă ale organizației comunale de 
partid, ale consiliului popular în ac
tivitatea de viitor. V-aș ruga să-mi 
permiteți să consider această iniția
tivă ca o dovadă a grijii pe care con
ducerea partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o manifestă pen
tru perfecționarea muncii activiști
lor de partid și de stat.

Problemele pe care viața le ridică 
în actuala etapă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate sînt multiple. Rezolvarea lor cu 
succes solicită competență, un inalt 
spirit de răspundere, participarea la 
o muncă susținută a comitetului co
munal de partid, a comitetului exe
cutiv, a tuturor comuniștilor și fac
torilor de răspundere, care trebuie 
să acționeze într-o deplină unitate de 
cerințe și scopuri, Din acest consi
derent apreciez că indicația condu
cerii partidului nostru ca secretarul 
comitetului comunal de partid să în
deplinească și funcția de primar re
prezintă un fapt reclamat de reali
tate, de viață.

Comuna unde îmi" desfășor activi- .. 
tâteaydsșî nu este , mare din punct 
de-vedere'al populației, are o-"acti
vitate economică și social-culturală 
complexă. Pornind de la aceasta, a- 
vem permanent în preocuparea noas
tră ca, prin forme ale muncii po
litice și organizatorice, să satisfacem 
in fiecare etapă, cu precădere, ce
rințele de maximă actualitate și im
portanță in rezolvarea sarcinilor, lu
cru care nu se poate cunoaște decît 
ca urmare a contactului permanent 
cu oamenii, cu realitățile. In sensul 
acesta, aș da aici un prim exemplu : 
pentru că nu am fost mulțumiți de 
rezultatele muncii noastre în anul 
precedent, am hotărît încă din luna 
ianuarie, intr-o ședință comună a bi
roului comitetului comunal de par
tid și a comitetului executiv, să or
ganizăm acțiunea „ce am cîștigat și 
ce am pierdut în anul 1970 și ce mă
suri se impun pentru anul 1971“. 
în acest scop, s-au făcut analize în 
adunări generale de partid, in se
siuni, s-a întreținut un dialog util 
pe circumscripții, a fost consultat un 
număr mare de specialiști și alți oa
meni ai muncii.

în agricultură, de exemplu, am 
ajuns la concluzia că există o ten
dință evidentă spre reducerea numă
rului celor care participă efectiv la 
muncă și o scădere față de anii pre
cedent în ceea ce privește numărul 
de norme realizate. în această situa
ție, am hotărît să explicăm cu răb
dare oamenilor ce posibilități neli
mitate de sporire a producției și a 
veniturilor lor oferă cooperativa a- 
gricolă de producție. Am pus un ac
cent deosebit pe lămurirea oameni
lor să muncească în acord global. 
Au fost inițiate calcule economice, 
demonstrații în cadrul tuturor brigă
zilor și fermelor. O asemenea mă
sură și-a dovedit eficiența. Doresc să 
informez conducerea partidului nos
tru că toți cei care au muncit în 
cest sistem au depășit la porumb 
mult media planificată de 3 400 
la hectar.

Aș da cîteva exemple care mi 
par deosebit de semnificative. 
timp ce pe total cooperativă s-a ob
ținut o producție de 2 700 kg/ha po
rumb boabe, pe suprafețele reparti
zate pe brațe și familii s-au realizat 
producții intre 4 500—6 000 kg/ha. 
Există familii cărora le-au revenit 
pentru producțiile obținute peste 
5 600 kg porumb boabe, la care se 
adaugă cantitățile de grîu și sumele 
de bani respective.

Carențele muncii noastre în acest 
domeniu sînt relevate de faptul că 
nu toți țăranii cooperatori au lucrat 
pămîntul pe baza acordului global. 
Am tras învățăminte pentru anul ur
mător și în prezent activitatea mem
brilor comitetului comunal, ai comi
tetului executiv, lectorii și propagan
diștii, specialiștii au fiecare reparti
zați cile 5—6 membri cooperatori de 
care se ocupă în mod deosebit.

în afară de aceasta, de curând am 
organizat o adunare populară, la 
care au participat peste 400 de cetă
țeni ai satului, unde cei care au lucrat 
suprafețe în răspundere proprie au 
prezentat rezultatele lor și avem 
convingerea că pentru 1972 toți co
operatorii vor lucra in acord global.

Realitățile comunei ne oferă și 
alte exemple din care rezultă că in
vestirea secretarilor de partid și cu 
funcția de președinte al comitetului 
executiv determină unitatea de ac
țiune, orientarea forțelor în fiecare 
moment spre anumite probleme 
majore, conduce la rezultate dintre 
cele mai bune.

Astfel, în comuna noastră s-a dat 
în folosință, zilele acestea, un adevă
rat palat al culturii. întrucât, ca pri
mar, am venit direct în contact cu 
termenul de execuție, cu probleme 
de ordin financiar, am desprins mai 
repede concluzii și am întrezărit po
sibilități în direcția economisirii unor
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conducerea partidului, perso- 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vom precupeți nici un efort 
realizarea exemplară a sar- 
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sume importante de bani. Ca urmare, 
am reușit să asigurăm integral forța 
de muncă necalificată și să realizăm 
economii în valoare de peste 500 000 
lei. Rezultate asemănătoare avem și 
la construirea complexului de 30 000 
capete porci grași, cu posibilități de 
extindere la 45 000 capete.

La acțiunea de înfrumusețare a co
munei au participat direct comitetul 
comunal de partid, biroul organizației 
de bază și, in consecință, valoarea lu
crărilor edilitar-gospodărești execu
tate prin muncă patriotică însumează 
aproape două milioane, ceea ce în
seamnă circa 700 lei pe cap de lo
cuitor.

In același timp, comitetul executiv 
este antrenat și în munca politico- 
ideologică, exercitindu-și, ca organ de 
stat, funcția instructiv-educativă.

Evident, fără a se renunța la rolul 
de conducător politic al comitetului 
comunal de partid, în toate domeniile 
de activitate consider că secretarul de 
partid, care îndeplinește și funcția 
de primar, are posibilitatea să folo
sească, fără intermediar, membrii co
mitetului executiv, deputății, în mun
ca desfășurată pe linia îmbogățirii 
vieții spirituale a satului.

Aș putea spune chiar că planul de 
măsuri adoptat de plenara comitetu
lui comunal de partid, cu ocazia i 
dezbaterii măsurilor privind educația 
marxist-leninistă a oamenilor muncii, 
activitatea culturală pe linie de în- 
vățămînt șl sănătate cade în bună mă
sură și în preocupările practice ale 
consiliului popular. De asemenea, 
cînd spun aceasta, am în vedere că în 
anii precedenți nu o dată se întîmpla 
să se analizeze aceleași domenii și 
în plenare sau ședințe de birou, și in 
ședințele comitetului executiv sau se
siuni, sau să se ia măsuri pe două 
planuri, care nu coincideau întot
deauna.

Tovarăși, creșterea răspunderilor șl 
atribuțiilor consiliilor populare, prac
tica înfăptuirii sarcinilor de secretar 
ți primar în același timp, fac nece
sară, după părerea mea, înființarea 
funcției de vicepreședinte salariat la 
consiliul popular comunal.

Aceasta ar ușura mai mult cuprin
derea muncii la nivelul cerințelor 
actuale pe toate planurile.

Vorbitorul a propus trecerea izla
zurilor comunale în administrarea 
consiliilor populare comunale, pentru 
asigurarea pășunatulul tuturor ani
malelor din comună.

în încheiere — a spus vorbitorul — 
aș vrea să exprim calda recunoștință 
a( țăranilor cooperatori, a . tuturor ce
tățenilor comunei Smîrdioasa, județul' 
Teleorman, față de conducerea parti
dului și statului, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, pentru 
grija ce o poartă fiecărui ținut al pa
triei,. pentru ajutorul material multi
lateral acordat.

îmi desfășor activitatea ca pri
mar al comunei Posești, din județul 
Prahova, a spus tov. Matei Ni- 
țSSCU Comuna noastră e așezată 
in zona de dealuri a Teleajenului și 
a cunoscut din plin transformările 
înnoitoare ale socialismului, dina
mismul ce caracterizează astăzi viața 
tuturor localităților rurale, ca ur
mare a înfăptuirii politicii înțelepte 
a partidului și statului nostru.

Ca efect al îmbunătățirii admlnis- 
trativ-teritoriale a țării, comuna 
noastră este formată din zece sate, 
avînd o suprafață agricolă de 5 511 
ha și o populație de aproape 8 000 de 
locuitori, care lucrează în două coo
perative agricole de producție cu un 
pronunțat profil pomicol și un sector 
zootehnic în plină dezvoltare. Ca gos

podari ai comunei, am considerat tot
deauna activitatea celor două coope
rative agricole de producție ca pe 
propria noastră activitate. încă de la 
constituirea lor în 1962, în activitatea 
membrilor comitetului executiv și a 
mea s-a încetățenit obișnuința de a 
participa la toate ședințele de con
siliu ale cooperativelor și la adună
rile generale ale acestora, asumîn- 
du-ne sarcini concrete. Astfel, ca 
membru al biroului comitetului co
munal de partid și al consiliului de 
conducere al C.A.P., răspund de una 
din brigăzile mai îndepărtate și cu 
greutăți în procesul de producție, 
care lucrează o suprafață agricolă de 
peste 600 ha. Participînd direct, prin 
muncă, la activitatea cooperativei, 
membrii consiliului popular și comi
tetul executiv cunosc cum merg tre
burile direct de la sursă și nu din 
informațiile altora. La sesiunile con
siliului popular și în consfătuirile 
deputaților s-a obișnuit să analizăm 
problemele activității agricole, să dis
cutăm și să analizăm modul in 
care fiecare deputat sprijină ac
țiunile din cadrul cooperativei 
agricole și care este aportul adus în 
circumscripția respectivă. împreună 
cu consiliul de conducere ăl coope
rativei Posești, am analizat cum să 
îmbunătățim folosirea pămîntului 
cooperativei. Am ajuns la concluzia 
că terenurile noastre sînt fertile nu 
numai pentru livezile de pruni, care 
predomină, ci și pentru livezi de tip 
intensiv și în mod deosebit pentru 
cele cu plantații de meri și peri. As
tăzi, la Posești avem o plantație in
tensivă de meri și peri, care a ajuns 
la peste 100 de ha. Tot în comuna 
Posești am plantat întinse suprafețe 
cu smeură și căpșuni, care numai în 
anul 1971 ne-au adus venituri supli
mentare de 25 000 Iei.

Aș vrea să arăt însă că mal avem 
unele greutăți. în multe situații sîn- 
tem nevoiți să executăm manual o 
serie de lucrări, din lipsa unor mij
loace mecanizate. Mă refer îndeosebi 
la lipsa unor tractoare cu pluguri re
versibile, întrucît plantația noastră 
este în pantă și nu se pot executa 
lucrări obișnuite de arături. Dacă am 
reușit să facem asemenea plantații, 
ar fi bine ca unitatea de mecanizare 
să fie dotată și cu mijloace cores
punzătoare.

în continuare, vorbitorul i-a referit 
la o serie de acțiuni întreprinse în 
comun de consiliul popular șl con
ducerea C.A.P. pentru apărare* de 
inundații * unor terenuri, printre care 
înălțarea unui dig prin folosirea re
surselor locale, care șl-a dovedit uti
litatea în anul 1971, cînd a ferit d« 
inundații peste 50 de hectare culti
vate ,cu cartofi și porumb, precum și 
pentru desființarea unor drumuri. 
inutile, curățirea suprafețelor de mă- 
răciniș și arboret etc. Astfel, numai 
în ultimii cinci ani am reușit să re
dăm circuitului agricol o suprafață 
de peste 200 ha. Consider, însă, a 
spus vorbitorul, că în calitate de pri
mari ai comunelor sîntem răspunză
tori de felul cum se aplică legea pri
vind folosirea fondului funciar, dar 
nu în aceeași măsură sîntem împu
terniciți să aplicăm și sancțiuni uni
tăților sau persoanelor particulare 
care încalcă prevederile legii.

EI a propus să se studieze posibili
tatea ca primarii să fie împuterniciți 
să aplice unele sancțiuni în cazurile 
de încălcare a legii privind folosirea 
fondului funciar. în atenția noastră, 
— a spus apoi primarul comunei Po
sești — a fost și problema dezvoltării 
sectorului zootehnic. Cele două coo
perative au peste 800 bovine, din care 
circa 50 la sută sint vaci și juninci, 
precum și aproape 4 500 ovine, care 
ne-au adus venituri anuale In sumă 
de 3—4 milioane lei.

Paralel cu preocuparea pentru dez

voltarea sectorului zootehnic al coope
rativelor, noi nu am scăpat din ve
dere nici sprijinirea gospodăriilor 
membrilor cooperatori, cu atît mai 
mult cu cit în comuna noastră creș
terea animalelor are vechi tradiții. 
Astfel, numai în anul 1971 din gos
podăriile personale s-au livrat statu
lui peste 1 000 hectolitri lapte, peste 
500 vite tinere și 200 porci, aproape 
2 000 kg lînă și alte produse anima
liere. Am oonsiderat întotdeauna că 
este o datorie a noastră patriotică de 
a sprijini și mobiliza toți cetățenii 
comunei la mărirea fondului centra
lizat al statului. Răspunzînd Chemării 
adresate aici de secretarul de partid 
și primarul comunei Unirea din jude
țul Ialomița, în numele cetățenilor co
munei Posești, ne angajăm ca, din gos
podăriile personale aie membrilor 
cooperatori, în anul 1972 să livrăm 
1 000 de porci în greutate de la 
150—200 kg, 600 vite tineret, în greu
tate între 350—400 kg, 1 200 hl lapte, 
400 miei și alte produse.

In prezent, în comuna noastră 
sîntem preocupați de executarea unor 
lucrări agricole care au în vedere 
crearea condițiilor pentru recolta anu
lui viitor. în legătură cu aceasta, aș 
face propunerea să se aibă în vedere 
ca unităților de deal să li se reparti
zeze cantități mai mari de îngrășă
minte chimice care, pe lingă cele or
ganice, pe care le folosim, să ne ajute 
să ridicăm gradul de fertilitate a pă
mîntului și să putem realiza recolte 
la nivelul zonelor de șes.

Aș propune, de asemenea, ca șl 
pentru activitatea consiliilor populare 
comunale să se elaboreze planuri de 
dezvoltare economico-socială și de 
valorificare a resurselor locale pe o 
durată mai mare.

în momentul de față noi nu avem 
un plan bine așezat, o perspectivă de 
viitor. Dacă este posibil, aceste pla- 

.. nuri să fie elaborate pentru o perioa
dă de 10—15 ani, încadrindu-ne și noî 
cu o serie de obiective în perspectiva 
ce revine planului județean.

Gindindu-mă la sarcinile de viitor, 
cred că ar ti bine ca, la nivel jude
țean, să fim prinși și noi în planul 
unităților de transport. In calitatea 
noastră de gospodari și de răspunză
tori pentru realizarea unor obiective, 
noi pierdem zile întregi pe la între
prinderile de transport I.T.A., care în 
multe cazuri nu ne pot satisface ce
rerile. Fiindcă cunoaștem de pe acum 
ca obiective avem în 1972, propun ca 
să fim prinși în planurile unităților 
de transport și să înlăturăm astfel 
neajunsurile ce le întîmpinăm.

iii în legătură cu necesitatea stablli- 
tății cadrelor de specialiști care lu- • 

Ijcrează . în cooperativele agrlcolq de 
producție, vorbitorul a ridicat un alt 
aspect: sînt cazuri cînd absolvenți 
din cadrul comunei termină studiile 
superioare, dar nu pot fi angajați, 
deoarece posturile respective sînt 
ocupate de alte persoane, care nu ma
nifestă dorința de a se stabili în co
mună.

Personal, ® spus în încheiere vor
bitorul, consider convocarea noastră, 
a secretarilor comitetelor comunale de 
partid și a președinților consiliilor 
populare comunale, într-o conferință 
pe țară, ca o cinste deosebită, ca o 
dovadă a largului democratism pro
movat cu consecvență de conducerea 
partidului nostru, personal de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Aceasta ne 
mobilizează și mai mult la o muncă 
concretă, plină de devotament și dă
ruire, pentru a face din fiecare colț 
al patriei o grădină înfloritoare. Asi
gurăm conducerea partidului că nu 
vom precupeți nici un efort în vede
rea înfăptuirii sarcinilor de înflorire 
multilaterală a satului românesc con
temporan.

• B. D. la munte șl la mare l 
PATRIA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, 
LUCEAFĂRUL - 9; 11,ÎS; 13,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA — S; 11,15; 
13,30; 16; 18,ÎS; 20,30.
• Decolarea t CAPITOL — 9,45; 
12: 14,15; 16,15; 18,30; 20,45, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cea mai frumoasa soție : 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 12,S0; 18; 
18,30; 21.
• Waterloo : FEROVIAR — 9,28;
12,30; 16,30; 10,30, MELODIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, MODERN — 8,45. 
11,30; 14,15; 17,30; 20.
• Trenul ; SCALA — 9,28; 12,15;
15; 18; 21, FESTIVAL — 9; 12; 
14,45; 17,30; 20,30, FAVORIT —
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Un condamnat la moarte a eva
dat : LUMINA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
• Omul cu ricța > CENTRAL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Căpitan la 15 ani — 10; 12; 14,15, 
Marius — 16,30; Malac filantrop 
din dragoste — 18,15. 20 000 leghe 
sub mări — SI : CINEMATECA 
(sala Union).
• Program de desene animate — 
9; 10, Castelul din basme — 11,30; 
13,30, Hugo și Josefina — 16; 13,15, 
Preludiul gloriei — 20,30 : DOINA
• O călătorie cu vasul „Bathory"; 
Ceylon — insula legendelor ; In 
delta Volgăl ; Singur printre peli
cani ; TIMPURI NOI — 9—20,15 ta 
continuare.
• Unchiul Vanla : BUZEȘTI — 
15.30; 18; 20,15.
• 12 oameni furioși t 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 singeroasă t ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45: 20.
a Anna celor o mie de zile : GRI- 
VIȚA — 9; 12,15; 16; 19,30, GIU- 
LEȘTI — 15,30: 19, FLAMURA — 
9; 12; 16; 19,30.
• Asediul : UNIREA — 18,30; 16; 
20,15.
• Mihail Strogoff t BUCEGI — 
15,45; 18: 20,15, MIORIȚA — 10; 
12.80: 15; 17,30; 2(1.
• Oliver : VOLGA — »,N; 12,30; 
16,30; 19,30.
• Avint : DRUMUL 8ARH — 15,30; 
17,45; 20.
• Serata t MOȘILOR — 15,30; 
17 45 * 20.
• ' Saltul î PROGRKSUL — 15,St); 
18: 20,15.
• Marele premiu : LIRA — 15,S0; , 
19.
• Așteptarea: COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Aeroportul 1 FERENTARI — 
i«: 19.
• Păduros de mesteceni î POPU
LAR — 13,30; 18; 20,15.
• Floarea de cactus î FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Duel straniu : ARTA — 18,30; 
18; 20,15.
• Steaua de tinichea : FLACARA
— 15,45; 18; 20.
• Frații : VITAN — 18: 18; 20,15.
• Articolul 420 : CR1NGAȘI — 
15.30: 19.
• Haiducii luî Șaptecai î MUNCA
— 16: 10; 20.
• Tick, Tick, Tick J LAROMET
— 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
• Opera Română : Cneazul Igor
— 19,30.
$ Conservatorul d® muzică „Ci- 
prian, Porunlbescu'4 : Recital in
strumental susținut do Mihaela 
Petcu — violoncel șl Sorina Do- 
brescu — pian — 20.
• Teatrul de operetă : Sinye vie- 
nez — 19,30.
e Teatrul Național „L L. Cara- 
giale4* (sala Comedia) : Enigma 
Otiliel ■— îs; Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf ? — 20. (sala Studio) : 
Să nu-ți faci prăvălie cu scară
— 20.
• Teatrul de comedie : Nlcntc — 
10,30; Cher Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Ziariștii — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Domnișoara de 
Belle Isle — 20.
• Teatrul Mic : Antlgona — S0. 
e Teatrul „C. I. Nottara*4 : Bună 
seara domnule Wilde — 19,30.
• Teatrul „Giulești4* : Secunda 151
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă** : Cara- 
giaie, o soacră și... 31țil — 10; 16.
• Teatrul „Țăndărică*4 (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aligru
— 10; (sala din str. Academiei) : 
Căluțul cocoșat — 10.
O Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas bun
— 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. TA- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30, (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.

Introduși efectiv doar de cîte
va luni în planurile învățămîn- 
tului nostru de cultură generală, 
munca sub forma unui obiect de stu
diu, cumulînd pe cît de multiple pe 
atît de bogate funcții educative, își 
reliefează pregnant valoarea în ori
zontul acțiunilor școlare nu doar prin 
acea revitalizare practică, Analiza
toare. a procesului de învățămînt în 
ansamblul său, dar și prin operarea 
unor profunde mutații psiho-motorii 
in cuprinsul personalității în for
mare a tinerilor. Fenomenul ca atare 
reține, firește, atenția mai întîi prin 
amplitudinea și diversitatea desfășu
rării sale, dar el se impune cel pu
țin în egală măsură prin acele infini
te determinări interioare pe care le 
declanșează în întregul proces de e- 
ducație comunistă a tinerelor gene
rații. așadar prin valoarea sa bogat 
conclusivă în planul atît de contra
dictoriu și. din păcate, atît de puțin 
cercetat al metodicii aplicate.

Să reținem, așadar, mai înttl un 
element sesizabil dintr-un început și 
pretutindeni în procesul de învăță
mînt, anume că introducerea muncii 
ca obiect de studiu conferă marilor 
idealuri ale școlii o substanță aparte, 
de o mai intensă aderență la orizon
tul de preocupări al tinerei genera
ții. Dintre atîtea fapte care s-ar pu
tea invoca în sprijinul acestei prime 
concluzii voi cita doar cîteva care 
ne sînt mai la îndemină : în școlile 
județului Ilfov există de pe acum 586 
ateliere-școală de lăcătușerie, elec
trotehnică, mecanică agricolă, meca- 
nică-auto, tîmplărie, tinichigerie, îm
pletituri din sîi mă, croitorie, țesut 
covoare, tricotaje, artizanat etc. La 
școala generală nr. 5 Oltenița părinții 
și elevii au început construcția 
unei hale de 100 mp pentru a- 
teliere. Șantierul naval Oltenița a 
dotat atelierele liceelor din localitate 
cu mașinile și uneltele necesare și a 
făcut proiecta1 construcției atelieru
lui pentru școala nr. 2 care va fi 
dată în folosință în cursul anului 
viitor. Multe alte ateliere-școală se 
află în construcție : 181 de școli ge
nerale de la sate au încheiat contrac
te cu cooperativele agricole de pro
ducție. De altfel, este suficient să ur
mărim comportamental și aspira-

țiile intime ale tinerilor spre a ve
dea cum ei înșiși își simt chemarea 
și acționează deopotrivă în direcția 
familiarizării lor cu principiile con
strucției și ale folosirii uneltelor de 
muncă, cu mecanizarea proceselor de 
muncă, cu producția modernă, cu 
dezvoltarea deprinderilor de a munci 
la un înalt nivel tehnic, cu munca de 
utilitate socială. Așa se explică fap
tul că măsura a fost bine primită de 
marea majoritate a slujitorilor școlii, 
a părinților.

Dar există și un alt «spect al pro-

Reflecții pe marginea 
activității 

din atelierele-școala

blemel, uneori mal puțin cunoscut ; 
efectuarea unei activități practice 
conduce nu doar la dobîndirea ace
lor priceperi și deprinderi de muncă 
independentă, concretă, rodnică, ci 
și la generarea unei largi disponibi
lități intelectuale și afective a tine
rilor, la dezvoltarea largă a fondului 
și capacității lor ae creație. Experien-? 
ța dobîndită din acest punct de ve
dere este edificatoare. Prin construi
rea unor aparate și mașini-unelte el 
fac dovada înțelegerii depline a fe
nomenelor fizice, matematice, chi
mice. Se realizează simbioza : teorie- 
experiment-teorie. Iată, de pildă, un 
grup de elevi ai școlii generale din 
Vlașinu au confecționat astfel un 
ceasornic care declanșează automat 
transportoarele de hrană, apă și cu
rățenie la animale ; la școala gene
rală din Clinceni pionierii au realizat 
un dispozitiv automat de stropit arti
ficial, format dintr-o pompă acționa
tă de un motor electric. Saturația so
lului este recepționată de 2 electrozi 
care transmit această informație, prin 
diferența de potențial creată, la un 
releu ce oprește curentai electric ce

IN JUDEȚUL COVASNA

O nouă
SF. GHEORGHE (co

respondentul „SeîntcII" 
Tămorî Gcza).

în comuna Zagon a 
avut loc fondarea pri
mei uniuni culturale 
din județul Covasna, 
purtînd numele mare
lui cărturar și revolu
ționar Mikes Kelemen, 
originar din această 
localitate. După cum 
se subliniază in statu
tul votat cu ocazia 
fondării, în centrul în
tregii activități a. u- 
niunii culturale „Mikes' 
Kelemen", desfășurată 
în cadrul a trei socie
tăți : societatea literară, 
științifică și societatea

muzical-artistică, va acestei uniuni au adre- 
sta propagarea poliți- sat o telegramă C.C.
cii Partidului 
nișt Român, 
orizontului de 
generală și științifică a 
locuitorilor, promova
rea principiilor eticii 
comuniste, cultivarea 
unei înalte responsa
bilități sociale și mo
rale a cetățenilor, e- 
ducarea populației în 
spiritul tradițiilor pro
gresiste, al frăției din
tre oamenii muncii ro
mâni și maghiari, u- 
nirea tuturor forțelor 
culturale din localitate.

Participanții la săr
bătorirea constituirii

Comu- 
lărgirea ’ 
cultură

al P.CiR., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune printre 
altele : Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe 
secretar general, că nu 
vom precupeți nici un 
efort pentru ca înțelep
tele deziderate ale fău
ririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate 
să se realizeze la ni
velul exigențelor im- . 
puse de hotăririls-' 
Congresului al X-lea 
al P.C.R. pentru înflo
rirea patriei noastre 
scumpe — România so
cialistă.

„Zilele teatrului românesc 
tineret"pentru
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PROGRAMUL I

16,00—17.00 Pentru lucrătorii din a- 
gricultură e Tehnologia cul
turii tomatelor în cîmp și so
larii • Organizarea produc
ției și a muncii in fermele 
legumicole.
Emisiune în limba maghiară 
a Actualitatea în Imagini 
• Lieduri în Interpretarea 
solistei Trenka Eva. Acompa
niază Ferdinand Weisz e ..Fii 
bun pînă la moarte" de Mo- 
ricz Zsigmond în Interpreta
rea echipei de teatru a Casei 
de cultură din Tîrnăveni — 
reportaj o De la Băile Har
ghita la Salina Praid — re
portaj • Preludiu în Do ma
jor de J. S. Bach.
La volan — emisiune pentru 
conducători! auto.
Confruntări. Funcționarea sis
temului național de pregătire 
a cadrelor.
Pentru sănătatea dv. Cum pot 
fi depistate formele incipiente 
de cancer ? Invitatul emisiu
nii ■ dr. Alexandru Trestie- 
reanu.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară.
Concert simfonic — Festiva
lul Enescu-Bruckner. susținut 
de Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunli Române 
jată de Erich Bergel.

20.30 Tinerii despre ei înșiși. 
21,00 Comici vestiți al ecranului.
21.30 Interpretul săptăminii : Cori

na Chirlac.
21,50 „Univers XX" — emisiune de 

știință.
22,20 Voci celebre ; Ana Moffo. 

Mario del Monaco.
22,45 Telejurnalul de noapte.

17,30

18,30

18,50

19.10

19,20

19,30
20,00

20,00

20,35
32,00

dirl-

PROGRAMUL II

Concert simfonic — Festival 
Enescu-Bruckner. susținut de 
orchestra simfonică a Raclio- 
televlziunll Române, dirijată 
de Erlch Bergel
Viata economică a Capitalei. 
Film serial : ..Patru tanchlștl 
șl un cîine" (VI).

•»J
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Sînt aștri care veghează 
suveran, marcînd de-apu- 
ruri un maiestuos zenit pe 
firmamentul unei culturi, 
în spațiul literaturii noas
tre. Eminescu e un aseme
nea neegalat reper. Ac
cederea Ia această culme 
a creației artistice româ
nești solicită din partea cer
cetătorului o cuprindere a 
întregului relief spiritual că
ruia ii aparține poetul, dar 
și vaste deschideri de ori
zonturi în universalitatea 
culturii. în momentul cînd 
își asuma actul de investi
gare a cosmosului emi
nescian, G. Călinescu de
clara : „Pentru a înțe
lege pe Eminescu aveam 
trebuință de o istorie a lite
raturii, și pentru a scrie o 
istorie trebuia neapărat a a- 
vea monografia celui mai.de 
seamă poet român". Această 
dilemă pe care G. Călinescu 
a rezolvat-o magistral în- 
zestrind cultura noastră cu 
două inestimabile construcții 
critice nu mai este valabilă 
și pentru cercetătorul. ac
tual, care nu se mai află în 
fața unui teren în cea mai 
mare parte nedefrișat. Exe
getului de azi îi revine in
tr-adevăr menirea și, in
tr-un fel, privilegiul să a- 
plice — cum scria G. Căli
nescu — „un ochi odihnit și 
acut" asupra acestei opere. 
Studiul recent Poezia lui 
Eminescu (Elemente struc
turale) de Edgar Papu sa
tisface cu prisosință o ata
re, deloc minimală, cerință.

Preocupat de elementele 
de structură ale crea
ției eminesciene, autorul 
recurge la un bogat ar
senal de procedee, mij
loace și metode critice, 
îmbinînd, atunci cînd e ca
zul, demersul critic, orientat 
după criterii axiologice, cu 
teoria și istoria literară, cu 
stilistica și folclorul, cu li
teratura comparată și istoria 
culturii. Toate acestea, spre 
atingerea scopului final : 
revelarea complexității ar
tei eminesciene. Deose
bit de pertinente se

vădesc în cazul de față dez
voltările și disocierile pe 
care, propunindu-le, autorul 
le fundamentează pe inter
pretări analitice de o remar
cabilă finețe. Este Implicit 
pus în valoare acel resort 
sau, altfel spus, acel princi
piu în care rezidă dinamis
mul lăuntric, tensiunea a-

plicate textului, concomi
tent cu surprinderea mij
loacelor ritmice și lexicale 
folosite de poet pentru a su
gera departele în toată pro
funzimea sa. Această cate
gorie ar exprima, în viziu
nea exactă a exegetului, as
pirația către ilimitat a ge
niului eminescian care

note de lectura

Edgar PAPU 

„POEZIA,L UI 
EMINESCU"

ceste! opere — prlnciptu 
care, de altfel, stă la baza 
oricărei mari creații. Edgar. 
Papu cercetează „ca dat 
concret poetjc" termenii 
care favorizează și pre
cipită procesul esențial 
al creației marelui poet 
— depărtarea și apropie
rea eminesciană — văzîncl 
bunăoară în primul nu 
un concept exterior, ci o 
categorie lăuntrică. Titanis- 
mul și in genere viziona- 
rismul eminescian nu pot fi 
înțelese în afara acestei ca
tegorii al cărui complex an
samblu de structuri auditi
ve, vizuale, termice, motri
ce, autorul îl ilustrează prin 
nuanțate analize, riguros a-

realizează o contopire a- 
fectivă cu natura, în infi
nita ei diversitate. Dar acest 
elan către dezmărginire al
ternează cu un altul, al 
apropierii, al atracției că
tre viața concretă, carac
teristic deci unei noi di
mensiuni, cîtuși de puțin 
secundare, a poeziei lui E- 
minescu. Din rațiuni ce țin 
de însuși obiectul lucrării, 
autorul urmărește acest as
pect in lirica de dragoste. 
Sfera lui ar putea fi însă 
extinsă, „apropierea" emi
nesciană vizînd în fond și 
un plan imediat al vieții ce 
integrează alte ipostaze ca, 
de pildă, aderența profundă 
a poetului la aspirațiile, va
lorile morale și spirituale

ale poporului său conjugată 
cu repudierea a tot ce ve
nea în contradicție cu ele, 
ca produs al unor malfor
mații sociale. Dar chiar în- 
lăuntrul acestor coordonate 
ale creației eminesciene, ori 
de cite ori realitatea artis
tică o permite, autorul evi
dențiază legătura organică 
a poetului cu fondul de spi
ritualitate al poporului. La 
capătul acestui travaliu, 
poezia eminesciană cîștigă 
noi dimensiuni pe care au
torul lucrării le sesizează 
tot dintr-o asemenea per
spectivă a Identificării legă
turii ei cu permanențe ale 
spiritului românesc.

în cadrul noilor delimi
tări și categorisiri .propuse, 
autorul sondează cu subti
litate cîteva zone caracte
ristice universului emines
cian ilustrative pentru a- 
dînca originalitate a crea
ției Luceafărului liricii 
noastre. Prin asemenea 
valențe inedite, desluși
te de altfel și în lirica de 
dragoste ca și în planul per
cepției senzoriale și al ex
presiei poetice, Eminescu 
anticipează anumite direc
ții fecunde și cuceriri ale li
ricii moderne, în mod cu 
totul independent de marii 
simboliști ai veacului : Bau
delaire, Verlaine sau Rim
baud. Asemenea trăsături ce 
infirmă calificarea sim
plistă a poetului ca „ulti
mul mare romantic" sint cu 
pertinență subliniate In- 

,tr-un sintetic capitol final 
în care, dintr-o întreită 
perspectivă, autorul eva
luează temeiurile care cer
tifică gradul înalt al uni
versalității poetului. Prin 
profunzimea analitică, prin 
rigoarea argumentării
punctelor de vedere asupra 
citorva din dimensiunile 
de esență ale creației emi
nesciene, Edgar Papu îmbo
gățește cu o carte de in
discutabilă valoare litera
tura consacrată operei ma
relui nostru poet.

Adrian ANGHELESCU

BOTOȘANI (corespondentul „Scîn- 
teii", N. Zamfirescu).

Propunîndu-și să contribuie cu mij
loacele sale specifice la îmbunătă
țirea activității de educație a tine
retului, TEATRUL „MIMAI EMI
NESCU" din BOTOȘANI, în colabo
rare cu COMITETUL JUDEȚEAN 
U.T.C., a organizat între 21—26 de
cembrie — „ZILELE TEATRULUI 
ROMANESC PENTRU TINERET".

Spectacolele : „Zorile teatrului ro
mânesc" (spectacol compus din „O 
soare la mahala" de C. Caragiali și 
„Muza de la Burdujăni" de C. Ne- 
gruzzi), „Răzvan și Vidra" de B. P. 
Hașdeu, recitalul de poezie patriotică 
intitulat „Cîntare României" și cel 
intitulat „De dragoste", precum și re
prezentarea „Loviturii" de Sergiu 
Fărcășan vor constitui programul a- 
cestei utile manifestări artistice. Ex
punerile care le vor însoți, avînd ca 
teme : „începuturile teatrului româ
nesc," „Responsabilitatea socială a 
dramaturgului", „Sensul contempo
ran în teatrul românesc". „Teatrul și

poezia", prezentarea unor. „Actori și 
regizori", vor întregi imaginea contri
buției concrete pe care teatrul botoșe- 
nean înțelege să o dea la ridicarea 
nivelului de cultură și educație al ti
nerilor cărora li se adresează.

alimentează electromotorul. Un elev 
din Oltenița a confecționat, de aseme
nea, un aparat electronic pentru de
monstrarea proceselor energetice din 
frunză — fotosinteza. Și tot astfel, în 
cadrul activităților practice pe loturi
le școlare agricole sînt nenumărate 
exemplele în care elevii sînt determi
nați să gindească creator și să-și 
spună părerea fără teama de note 
proaste, care le provoacă uneori inhi
biția și tăcerea, în loc să caute soluții.

E adevărat că din acest ultim punct 
de vedere lucrurile au rămas pe a- 
locuri puțin în urmă, că — s-o spu
nem deschis — nu întotdeauna saltul 
înregistrat în concepția și comporta
mentul elevului, în relațiile acestuia 
cu munca, este detectabil la nivelul 
corespunzător de calitate și In con
cepția tuturor cadrelor didactice. Am 
cunoscut uri profesor tînăr de la o 
școală generală din lunca Neajlovului 
care pentru a-și demonstra „exigen
ța" și pentru „a se impune", in lipsa 
altor calități, a lăsat corigenți și a- 
poi repetenți 11 elevi la obiectul „a- 
gricultură". Cu toate că unii dintr» 
aceștia — aici, ca și la celelalte o- 
biecte din programa de învățămînt — 
puteau demonstra ușor reale deprin
deri practice. Tot astfel, mai pot fi în- 
tîlniți încă destul profesori puțin re
ceptivi la întrebările copiilor — pe 
care, de altfel, nici nu încearcă să-l 
determine să găsească cu răbdare' răs
punsul — care folosesc nota ca mijloc 
de constringere a creativității copi
lului, care formulează judecăți despre 
capacitatea de înțelegere a copilului 
fără a analiza cauzele deficiențelor și 
care rezidă nu o dată în modul cum 
predau profesorii. Acesta este unul 
din aspectele de rutină ce se mai 
constată în munca profesorilor și a 
învățătorilor. Lor mă adresez : jude
cați critic și respectați ideile origi
nale, neobișnuite, exprimate de co
pii. Faceți-i să înțeleagă valoarea 
lor !... întrețineți la copii o curiozi
tate stăruitoare prin întreaga voastră 
activitate, in atelierul-școală, la ora 
de clasă, la activitățile practice în 
agricultură, pe șantiere, fiindcă a- 
ceastă stare de spirit este cea mai 
recomandată pe planul inteligenței. 
Acest fapt se verifică la toate vîrstele 
și în toate sectoarele de activitate.se 
verifică însă cu atît mai mult în școa
lă unde un copil care suferă de insu
ficientă curiozitate întîmpină mari 
dificultăți la învățătură, înainte de 
toate. Un adolescent indiferent din 
acest punct de vedere va merge din 
eșec în eșec, fie că este vorba de sta
diile sale, de viața socială sau fami
lială. Un dicton spune că pasivitatea 
este mama tuturor viciilor. Valabili
tatea lui este pe deplin confirmată 
atît în cazul activității mintale cît și 
al celei fizice. De aici derivă de fapt 
și universalitatea lui. Iar o asemeneă ’ 
universalitate acționează nu doar geo
grafic ci și... pe vîrste. Tocmai de 
aceea, cînd o profesoară care predă 
științele naturale la o școală gene
rală la Adunați Copăceni se consi
deră jignită că 1 s-a completat ca
tedra cu ore de agricultură, cu ore de 
practică agricolă, ea și alții ca ea ne 
apar asemenea unor naufragiați pe o 
mică insulă în mijlocul unui fluviu 
care curge vijelios.

Este cert că obișnuința are o forță 
<de constringere considerabilă și nu 
e ușoară lunta împotriva ei. Dar 
fiindcă inteligențele se formează cu 
sprijinul profesorilor, al părinților șl 
al altor factori educativi avem dato
ria să facem tot ce 
în putință spre a rupe 
obișnuință care practic Înseamnă 
stagnare și să stimulăm creativitatea 
practică, Analizatoare cu care fiecare 
copil este mai mult sau mai puțin 
dotat, să le stimulăm tuturor laolaltă 
imaginația și fantezia, ideile origina
le, să-i antrenăm mai mult și con
știent la munca de pregătire tehnică- 
productivă — condiții indisolubil le
gate de formarea lor multilaterală, 
de educarea lor comunistă.

ne stă 
cu «cea

Profesor emerit 
Stelian PĂUN

r

1
I
I

u.

în aceste zile, in Întreaga țară se desfășoară acțiunea 
de abonare la ziare șl reviste pentru anul 1972. In afara 
noilor abonați, al căror număr este in continuă creștere, 
abonații acestui an sint rugați să-șl reînnoiască din timp 
abonamentele, spre a Ie putea primi, în continuare, în 
bune condiții, încă din primele zile ale anului viitor. 
Abonamentele se primesc Ia oficiile și factorii poștali, 
difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și de la sate 
din întreaga țară.

Atențiune, părinți! HUGO Șl IOSEFINA
un film pentru copii

un film suedez premiat la festivalurile internaționale de la Dijon, San Sebastian 
și Teheran, HUGO și IOSEFINA, filmul vacanței de iarnă I

mai.de
activitate.se
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COMUNICAT COAgJN 
cu privire la viziîa delegației 
Partidului Comunist din Austria 
in Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I)

tem de securitate ar trebui să ducă 
la renunțarea la forță în relațiile 
dintre state, reducerea potențialu
lui militar, retragerea trupelor de 
pe teritoriile străine, desființarea 
treptată concomitentă a N.A.T.O. și 
a Tratatului de la Varșovia, să a- 
xigure integritatea teritorială, su
veranitatea, neamestecul în trebu
rile interne, egalitatea în drepturi 
ți independența tuturor statelor, 
colaborarea economică, politică și 
culturală dintre statele europene. 
Securitatea europeană trebuie să se 
bazeze pe recunoașterea realități
lor postbelice, a R.D.G. din punct 
de vedere internațional, a celor 
două state germane, a frontierelor 
existente în Europa. In felul acesta 
Europa ar putea deveni un conti
nent al unei păci trainice.

în condițiile actuale un rol im
portant îl au promovarea și extin
derea raporturilor multilaterale 
dintre țări, intensificarea contacte
lor și schimburilor de vederi între 
factorii de răspundere, activizarea 
schimburilor economice și tehnico- 
jtiințifice.

Ambele partide consideră că ra
tificarea acordurilor dintre U.R.S.S. 
și R.F.G., dintre R. P. Polonă și 
R.F.G., încheierea cu succes a tra
tativelor dintre R.F.G. și R. S. Ce
hoslovacă, ar favoriza noi pași pe 
calea securității europene. Ele au 
dat o apreciere pozitivă acordului 
la care s-a ajuns în problema Ber
linului occidental, parafării și sem
nării recentelor convenții dintre 
cele două state germane, dintre 
R.D.G. ți Senatul Berlinului occi
dental.

Părțile au reliefat importanța 
unei mobilizări largi a opiniei pu
blice, a tuturor forțelor, democra
tice, iubitoare de pace, împotriva 
imperialismului și reacțiunii, pen
tru instaurarea unei ambianțe pro
pice înțelegerii și cooperării euro
pene.

Ambele partide consideră nece
sară adoptarea de măsuri practice 
efective pentru stăvilirea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea de
zarmării și, în primul rînd, a celei 
nucleare și apreciază că trebuie 
intensificate acțiunile pentru mo
bilizarea maselor largi, a . tuturor 
popoarelor jp vederea atingerii, 
acestui țel. ■!■ ;!.

P.C.R. și P.C.A. militează împo
triva politicii imperialiste de dik
tat, ingerințe și presiuni, de forță 
ți înrobire națională, de atentate 
la independența popoarelor. Ele se 
pronunță pentru respectarea drep
tului inalienabil al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, fără 
nici un amestec din afară, pentru 
participarea activă a tuturor țări
lor — fie ele mari sau mici — la 
soluționarea problemelor interna
ționale, pentru 'rezolvarea proble
melor litigioase pe calea tratative
lor, pentru lichidarea focarelor de 
conflicte și încordare, pentru ex
cluderea în relațiile interstatale a 
folosirii forței sau a amenințării 
cu recurgerea la folosirea forței.

Reafirmîndu-$i solidaritatea și 
sprijinul cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez și a celorlalte po-

ș
poare din Peninsula Indochineză, 
împotriva agresiunii americane, 
cele două partide se pronunță pen
tru încetarea actelor de război și 
retragerea tuturor trupelor S.U.A. 
și ale aliaților lor din această 
zonă. Aceasta ar crea condiții pen
tru o soluție politică, potrivit ce
rințelor juste ale R. D. Vietnam și 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, ale popoare
lor laoțian și cambodgian.

Cele două partide militează 
pentru reglementarea conflictului 
din Orientul Mijlociu în conformi
tate cu rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U. din 22 noiem
brie 1967.

P.C.R. și P.C.A. se ridică în 
mod ferm împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului, a orică
ror forme de asuprire și dominație 
imperialistă, sprijină lupta de eli
berare națională a popoarelor de 
sub dominația străină, sînt solidare 
cu țările care au scuturat jugul 
colonial și care luptă pentru dez
voltarea independenței pe calea 
progresului și păcii.

P.C.R. și P.C.A. au reafirmat ho
tărîrea de a milita activ și în viitor 
pentru promovarea unor rapor
turi de solidaritate internaționa- 
listă și colaborare cu toate țările. 
socialiste, pentru refacerea și în
tărirea unei noi unități a mișcării 
comuniste mondiale, care să se ba
zeze pe principiile elaborate la 
Consfătuirea internațională a parti
delor comuniste și muncitorești de 
la Moscova din 1969 — princi
piile marxism-leninismului, . inter
naționalismului proletar, ale in
dependenței fiecărui partid de 
a-și elabora politica corespunză
tor condițiilor din țara sa, întraju
torării reciproce, a egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne.

Reprezentanții celor două partide 
au reliefat însemnătatea dezvoltă
rii dialogului, contactelor și acțiu
nilor unitare ale comuniștilor și 
socialiștilor pe scară națională și 
internațională. Totodată, P.C.R. și 
P.C.A. vor milita activ și în viitor 
pentru raporturile de solidaritate 
cu forțele democratice, progresiste, 
cu mișcările de eliberare națională, 
pentru unitatea tuturor forțelor an- 
tiimperialiste.

Cele două părți sînt de părere că’ 
vizita. în Republica.Socialista. Ro
mânia a delegației 'Partidului Co
munist din Austria a contribuit la 
adîncirea cunoașterii reciproce, la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare tovără
șească dintre P.C.R. și P.C.A., în 
spiritul marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, în 
interesul celor două partide și po
poare, al unității mișcării comu
niste internaționale.

Delegația P.C.A. a adresat invi
tația ca o delegație a P.C.R. să 
facă o vizită în Austria. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

★
In cursul zilei de marți, delegația 

Partidului Comunist din Austria, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită în Republica Socia
listă România, a părăsit Capitala.

Sărbătorirea unor scoli
La Petica în județul Arad, s-a 

sărbătorit împlinirea a 200 de ani de 
școală românească.

Participant la adunarea festivă 
organizată cu acest prilej au trimis 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă in wire se 
spune, printre altele : La sărbători
rea bicentenarului școlii românești 
din comuna noastră, ne îndreptăm 
gîndurile spre conducerea partidului, 
spre dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și vă aducem pri
nosul nostru de recunoștință pentru 
neasemuita grijă ce o acordați desti
nelor școlii și culturii din patria 
noastră.

Fiii celor peste 15 000 de locuitori 
din comuna noastră, români și ma
ghiari, au la dispoziție două licee, 
unde, trăind și învățînd în condiții 
de deplină egalitate și frăție, se pre
gătesc să devină constructori și cetă
țeni de nădejde ai României socia
liste.

*
Cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani 

de la înființarea Liceului agricol din 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, 
colectivul de profesori și elevi a a- 
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Li
ceul agricol din Bistrița, se spune în 
telegramă, pregătește , cadre tehnice, 
educate în spirit comunist, care, prin 
aplicarea cunoștințelor primite în a- 
nii de studii, contribuie la înfăptui
rea unei agriculturi moderne și in
tensive — ramură economică impor
tantă in județul nostru.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune toată puterea noastră de 
muncă pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin din mărețul program 
elaborat de Congresul al X-lea al 
P.C.R.

★
S-au Împlinit 100 de ani de la în

ființarea școlii generale din comuna 
Stoenești, județul Vîlcea. La aduna
rea festivă, organizată cu prilejul 
sărbătoririi centenarului, participanții 
au adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care exprimă hotărîrea de a4și 
concentra toate eforturile pentru e- 
ducarea elevilor în spiritul muncii, al 
dragostei și respectului față de fău
ritorii bunurilor materiale, pentru 
înarmarea lor cu politica științifică 
marxist-leninistă a partidului și sta
tului nostru.

Cronica zilei
Ministrul afaoerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Comeliu 
Mănescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii Popu

lare Albania, Nesti Nise, pentru 
urările transmise cu ocazia sărbătorii 
naționale a Republicii Populare Al
bania.

(Agerpres)

Aniversarea fabricii de tananți
„Argeșul** din Pitești

Fabrica de tananți „Argeșul" din 
Pitești a sărbătorit, miercuri, 20 de 
ani de activitate. In această perioa
dă unitatea a cunoscut o continuă 
dezvoltare. Lucrările de extindere 
și modernizare executate numai in 
ultimii ani, de pildă, ca și darea in 
funoțiune a două noi instalații pentru 
producerea furfurolului și fabricarea 
oxigenului, au determinat creșterea 
valorii producției globale in acest an 
de circa 4 ori față de ceti înregistrată 
cu două decenii în urmă.

In cadrul adunării festive, organi
zată cu prilejul aniversării, numeroși 
vorbitori au evocat principalele mo
mente din activitatea colectivului fa
bricii, relevind, în același tinlp, con
dițiile optime de muncă și de viață 
ce le-au fost create prin grija con
ducerii partidului și statului nostru.

Cu aceiași prilej, prlhtr-un Decret 
al Consiliului de Stat, au fost confe
rite ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România unui număr de 28 
salariați ai întreprinderii.

înaltele distincții au fost înmânata 
de tovarășul Glieorghe Năstase, mem
bru al C.C. al P.C.R., pr'im-secretar 
al Comitetului județean Argeș al

P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, care a felicitat totoda
tă oolectivul sărbătorit pentru mun
ca depusă în cei 20 de ani de activi
tate. urîndu-i noi succese în viitor.

în încheiere, cei prezinți au adop
tat o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se arată, printre altele :

Colectivul nostru de muncă își În
dreaptă astăzi cele mai nobile gân
duri de dragoste și recunoștință fier
binte către gloriosul nostru partid, 
către dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiu devotat al 
poporului român, care,1, in fruntea 
partidului și statului nostru, condu
ceți cu mină sigură destinele patriei 
noastre socialiste.

în aceste momente solemne ne an
gajăm ca, alături de întregul nostru 
popor, să traducem în fapte prețioa
sele hotărîri ale Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie, a măre
țului program elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului pentru ridica
rea pe noi culmi de civilizație și 
progres a patriei noastre socialiste.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 
România in Republica 

Populară Mongolă
Prin Decret al Copsiliului de Stat, 

tovarășul Traian Girba a fost numit 
In calitatea de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Mongolă in locul tovarășu
lui loan Sandu, care a fost rechemat 
în centrala Ministerului Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

A apărut

„Anale
de istorie"

nr. 6/1971
(noiembrie—decembrie)

Noutăți în producția
de mobilă ieșană

v y

Recent, C.E.I.L. lași a trimis 
la Tirgul internațional de la 
Koln 5 noi tipuri de mobilă, in-'j 
genios realizate. Este vorba de 
o mobilă modernă de hol de
numită „I.M. 105“, compusă din 
canapea cu brațe și perne deta
șabile. două fotolii și o măsuță- 
bar, de o altă mobilă stil rococo, 
tot pentru hol, compusă din ca
napea cu trei locuri, două foto
lii și o măsuță, de o cameră de 
tineret „Ralu“, realizată prin- 
tr-o combinație de mare efect 
din furnire indigene, de o su
fragerie in stil rustic francez cu 
furnire de stejar și de o sufra
gerie modernă compusă din bu
fet, masă, 4 scaune și o vitrină.

Aceste noi tipuri de mobilă, 
împreună cu garnitura „Far
mec", compusă dintr-un dulap 
combinat cu toaletă și vitrină, 
un pat, o masă și 6 scaune, sînt 
noutăți pe care fabricile de mo- 
•bilă din Iași și ■ Vaslui le vor 
pune la dispoziția cumpărători- : 

:Idr -chiar din primele-zile- ale" 
anului 1972.

vremea
Ieri în țară : Vremea a lost închisă 

în cea mai mare parte a țării. S-au 
semnalat burnițe și ploi slabe izolate 
în estul Banatului, Transilvania, Mara
mureș și. jumătatea de sud a Moldovei. 
La munte și în Banat s-a produs ceață. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului a înregistrat o 
creștere ușoară, oscilînd la ora 14 între 
zero grade la Sighetul Mârmației și 12 
grade la Km. Sărat, Bacău, Roman și 
în mai multe localități din Oltenia. La

șantiere
Citeva din marile

Citurile lungi, de 
girafe metalice, ale 
macaralelor ce se înal
ță pretutindeni, sudori 
cățărați pe schele de 
oțel, împrăștiind stră
lucitoare jerbe 
scintei, camioane 
mare tonaj care trans- 

platforme 
prefabricate 

sînt

1 
\ 
\

I
I

Colectivele de muncitori, Ingi
neri și tehnicieni de la fabri
cile de mobilă din Iași și Vas
lui sînt preocupate continuu de 
diversificarea producției de mo
bilă și de îmbunătățirea calită
ții acesteia. Se urmărește, în
deosebi, realizarea preciziei în 
îmbinare, finisarea furnirelor 
indigene, de nuc, fag, paltin și 
cireș, precum și a celor exotice 
în luciu-oglindă sau mate, prin 
folosirea lacurilor poliesterice, 
care conferă eleganță garnituri
lor de mobilă. In 1972, va fi 
îmbunătățită tapițeria, prin fo
losirea materialelor sintetice. 
Toate cele peste 60 de tipuri de 
mobilă corp și curbată realizate 
la Iași și Vaslui vor fi livrate 
unităților comerciale de stat și 
cooperatiste, la timpul prevă
zut în contracte, unele chiar 
înainte de termen, spre a putea 
fi puse cit mai repede la dispo
ziția cumpărătorilor.

Manole CORCACI >
corespondentul „Scînteii"-’ . ’

București î Cerul a fost variabil, mai 
mult noros în cursul dimineții. Vîntul 
a suflat în general slab. Temperatura 
maximă a fost de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 decembrie. In țară : Vreme re
lativ călduroasă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi mai mult noros. 
Se vor semnala precipitații sub formă 
de burniță și ploaie în jumătatea de 
sud a țării iar în rest sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit, pre- 
dominînd din sectorul vestic. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade iar maximele 
între 2—10 grade. Ceață dimineața și 
seara. La București : Vreme relativ căl
duroasă; Cerul- va fi mai mult noros. 
Temporar burniță sau ploaie slabă. 
Temperatura în ușoară scădere spre 
sfîrșitul intervalului. Vînt slab pînă la 
potrivit.

Sumarul se deschide cu Expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la Programul P.C.R. 
pentru îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea nivelului ge
neral âl' cunoașterii și educația so
cialistă a maselor, pentru așezarea 
relațiilor din societatea noastră pe 
baza principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste ; Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971.

în cadrul rubricii ARTICOLE— 
COMUNICĂRI revista publică : 
,,Concepția și politica Partidului 
Comunist Român în făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră44, de N. N. 
CONSTA'NTINESCU : „Congresul 
al V-lea — etapă importantă în 
dezvoltarea Partidului Comunist 
Român", de NICOLAE POPESCU , 
„Participarea activă a tineretului 
la înfăptuirea politicii P.C.R. de 
construire a societății socialiste", 
de GHEORGHE SURPAT, ALE
XANDRU I. POPESCU ; „Proble
mele politicii externe a României 
reflectate în documentele plenare
lor a V-a și a Vl-a ale C.C. al 
P.C.R. (1936, 1939)“, de VIORICA 
MOISUC, FLOREA NEDELCU ; 
„Coordonate și caracteristici ale 
evoluției procesului de organizare 
profesională a clasei muncitoare 
din România (1846—1006)". de'VA- 
SILE PETRIȘOR ; „Probleme ale 
mișcării muncitorești în dezbateri
le parlamentului român la sfîrșitul 
secolului al XTX-Iea‘% de VASILE 
NICULAE.

La rubrica IN AJUTORUL CE
LOR CE STUDIAZĂ ISTORIA 
P.C.R. ȘI A MIȘCĂRII MUNCITO
REȘTI DIN ROMANIA este pUblî- 
,cațsplarml,st^matic al 
nale,.de istorie*1 pentru îny(țtămîn* .. 

_/^lJp'6jiți'cd-Vdeologic. *'*’ -fj -
rtWrtea’ MIȘCAREA MWtlTtt* : 

REA SC A INTERNAȚIONALĂ eh- 
prinde : „Evenimentele de la Lena 
— un moment de neuitat din’ isto
ria luptei revoluționare a clasei 
muncitoare ruse", de NINA ZA- 
HARESCU ; „De la antifascism la 
Rezistență", de FERNANDO ET
NAS! (Italia).

La rubrica ANIVERSARI revista 
publică : „L. I. Brejnev (cu prile
jul aniversării a 65 de ani de la 
naștere)

în cadrul rubricii EVOCĂRI sînt 
inserate medalioanele : Maria Mo
rarii, Barbu Lăzâreanu, îuliu Nea- 
gu-Negulescu.

Revista mai cuprinde rubricile : 
VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ, RECENZII— 
NOTE BIBLIOGRAFICE, FIȘIER 
BIBLIOGRAFIC. SUSȚINEREA DE 
TEZE DE DOCTORAT.

Ieri la Brașov: Steagul roșu —Rapid 5-1

Sezonul de fotbal
s-a încheiat, totuși!

Așadar, turul campionatului divi
ziei A la fotbal s-a incheiat. res
tanța Steagul roșu — Rapid, desfă- 
șurîndu-se ieri la prinz la .Brașov, 
Brașovenii, așteptîndu-i pe giuleșteni 
să-și . termine peregrinările prin „Cu
pa U.E.F.A.", au pregătit cu atenție 
această partidă de despărțire de pu
blic, dornici să le 
lase suporterilor 
lor o impresie 
frumoasă. Și au 
reușit, oferindu-le 
nu numai un 
scor pe măsura 
rivalității sporti
ve ce există intre 
aceste două for
mații, ci și o pro
misiune de vii
toare vedetă a 
înaintașilor din 
fotbalul nostru. 
Este vorba de 
Pescaru, pe care o 
inspirație de ul
timă oră a antre
norilor săi l-a tri
mis în prima linie 
a echipei, „vîrf de 
atac". Poziție din 
care nu numai că 
a condus cu brio 
atacul echipei, ti 
și a marcat trei 
goluri. Pină la 
confirmarea, acestor virtuți de gol- 
geter neașteptat, ce putem spune alt
ceva „tunarilor" (de regulă, fără „o- 
buze") fotbalului nostru detit, aten
ție la Pescaru !

O altă „lucrătură" a antrenorilor 
brașoveni — nu surprinzătoare pentru 
apărătorii rapidiști, pentru că tot pe 
bulevardul Gyorfy s-a întîmplat și 
1—3 de la București — a fost și ma
niera in care extrema stingă bnașo- 
veană a combinat cu noul său virf 
Pescaru, manieră care a răsturnat 
întregul sistem defensiv al bucurește- 
nilor, producind o rotundă și meritu
oasă victorie a Steagului roșu. Au

Clasamentul 
turului

1. U.T.A. 159 4 2 33—14 22
2. S.C. Bacău 15 8 3 4 29—181 19
3. U. Cluj 15 8 2 5 24—15 18
4. F.C. Argeș 15 9 0 6 26—22; 18
5. St. roșu 15 6 5 4 19—11 17
6. Steaua 15 5 6 4 18—13: 16
7. Dinamo 15 6 4 5 23—19 16
8. Rapid 15 7 2 6 20—20 16
9. A.S.A. 15 5 6 4 15—15■ 16

10. Jiul 15 5 5 5 14—16: 15
11. U. Craiova 15 5 4 6 18—20i 11
12. Politeh. 15 4 5 6 17—22: 13
13. Farul 15 5 3 7 14—20i 13
14. Petrolul 15 5 2 8 8—221 12
15. Crișul 15 2 4 9 5—22: 8
16. C.F.R. Cluj 15 1 5 9 11—25; 7

marcat Pescaru (3), Zotinoa și Ne- 
cula pentru Steagul roșu și, respectiv, 
Dumitru.

Rapid a înregistrat o înfrîngere 
care — prin prisma recentelor com
portări ale formației antrenată de 
Bazil Marian — nu surprinde detit 
prin proporțiile scorului. Și poate că 

singura consolare 
a suporterilor Ra
pidului constă în 
aceea că Dumitru 
a evoluat la nive
lul reputației sale, 
fiind cel mai bun 
om al echipei.

Deci, turul di
viziei A s-a in
cheiat. U.T.A., 
cum se și presu
punea de mai 
multe etape, este 
campioană de 
toamnă, demon- 
strind practic că 
se poate și in cu
pele europene in- 
tercluburi și în 
campionat. Nou
tatea finalului de 
sezon constă în 
faptul că primele 
cinci locuri ale 
clasamentului sînt 
ocupate de for
mații din țară, 

Sport club, Universitatea Cluj și 
F.C. Argeș (locurile 2, 3, 4) atrăgind 
cel mai mult atenția amatorilor de 
fotbal prin prezența lor în capul co
loanei. Pentru fiecare poziția obținu
tă însemnînd o reușită, fiecare avînd 
cite un jucător etalon : Dembrovschi, 
Anca, Dobrin. Și încă ceva : fiecare 
dintre formațiile amintite are in acest 
sezon antrenor nou : Constantin Ra
dulescu, Ștefan Onisie. Florin Ilala- 
gian, loturile fiind de fapt aceleași 
din anii trccuți. Iată o situație inte
resantă, nu 7

V. P.

LA SAPPORO

Ultimele pregătiri pentru 
J. O. de iarnă

La Sapporo se fac ultimele pregă
tiri pentru primirea sportivilor, a in- 
vitaților de onoare și a turiștilor care 
vor veni aici să participe la cea de-a 
11-a ediție a Jocurilor olimpice de 
iarnă, programate între 3 și 13 fe
bruarie 1972. O activitate febrilă se 
desfășoară la Comitetul de organi
zare a J. O. și la Centrul adminis- 
tiv al provinciei Hokkaido. Cinema
tografele, magazinele, hotelurile și 
restaurantele au fost renovate și mo
dernizate pentru a atrage vizitatorii 
de „Sărbătoarea zăpezii" din 28 ia
nuarie — 1 februarie și pe tot timpul 
manifestărilor sportive ale olimpiadei 
albe.

Metroul, care va ti dat în folosință 
la 16 decembrie, pune centrul orașu
lui in legătură cir' o șosea subterană 
de-a lungul căreia se înșiră maga
zine elegante, restaurante în stil oc

cidental și japonez. După ce pără
sește orașul, metroul se întinde dea
supra pămîntului într-un tub de plas
tic care duce pînă La satul olimpic.

Cele două blocuri, cu 11 etaje pen
tru sportive și cele de 5 etaje pen
tru sportivi, ca și locuințele rezer
vate ziariștilor sint gata săr-și pri
mească oaspeții. Centrul presei va 
deveni după terminarea J. O. un cen
tru al tineretului.

Pentru deservirea sportivilor și tu
riștilor au fost angajați 510 traducă
tori oficiali — dintre care 230 vor
besc engleza, 110 franceza, 98 ger
mana, '45 rusa, 21 spaniola etc.

Doi elevi de 16 ani, patinatoarea 
Izumi Tsujimura și fotbalistul Hideki 
Takada au fost desemnați să poarte 
flacăra olimpică în ultimele schim
buri ale ștafetei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ÎN CAPITALA A CONTINUAT 

MIERCURI MECIUL DE ȘAH DIN
TRE ECHIPELE ROMÂNIEI ȘI 
BULGARIEI contînd pentru preli
minariile campionatului european. In 
prezent soorul este de 6—4 în fa
voarea jucătorilor români, 5 parti
de fiind întrerupte.

BOX. A luat sfîrșit turneul inter
național de box de la Sofia. în finala 
categoriei semi-grea, sovieticul Kogo- 
tiev a dispus la puncte de Mișu 
Banu.

La Wroclaw in cadrul „Dinamo- 
viadei" de box pugiliștii români 
Ștefan Boboc (semi-muscă), Calis- 
trat Cuțov (ușoară) și Dumitru Mi- 
haloea (mijlocie-mică) s-au clasat 
pe primul Ioc la categoriile respec
tive. Pe echipe primul Ioc a reve
nit formației Gwardia Varșovia, 
urmată de Dinamo București și 
Dinamo Moscova.

SELECȚIONATA MASCULINA 
DE VOLEI A R.P. CHINEZE a sus
ținut aseară în sala Floreasca o nouă 
întîlnire în compania reprezentati
vei noastre divizionare. Voleibaliștii

oaspeți au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (10—15, 12—15, 15—9, 15—8, 
15—11). In legătură cu acest meci 
A. Dobincă, secretarul general al Fe
derației române de volei a declarat 
următoarele unui corespondent al 
„Agerpres" : „Oaspeții practică un 
joc spectaculos, rapid. Ei au* obținut 
6 meritată și aplaudată victorie. In- 
tilnirile dintre voleibaliștii din R.P. 
Chineză și cei din România consti
tuie un excelent schimb de expe
riență".

Duminică dimineața, de la ora 9,30 
în sala. Floreasca, echipa de volei a 
R. P. Chineze va susține o nouă în
tîlnire în compania echipei Steaua.

ÎN CONTINUAREA TURNEULUI 
PE CARE-L ÎNTREPRINDE ÎN 
ȚARA NOASTRĂ. SELECȚIONATA 
FEMININA DE BASCHET A R.P. 
CHINEZE a evoluat miercuri seara 
în sala „Armatei" din Oradea, in- 
tilnind reprezentativa județului Bi
hor. După un joc viu disputat și cu 
interesante evoluții ale scorului, 
victoria a revenit echipei gazde cu 
70—64 (28—33).
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portă pe 
spebiale 
grele de beton, 
imagini, familiare 
rilor șantiere din 
niunea Sovietică.

•. vergura lucrărilor

de 
de

An
din 

domeniul . construcții
lor capitale sugerează 
din plin proporțiile in
vestițiilor. Ele re
prezintă în acest an 
de 11 ori mai mult 
decît investițiile globa
le ale primului plan 
cincinal. Pînă la sfîr
șitul anului, intră în 
funcțiune peste 300 de 
noi întreprinderi im
portante din toate ra
murile eoonomiei, ’ in 
toate republicile unio
nale.

Cea mai mare hidro
centrală a Uniunii So
vietice va fi, în anii 
ce vin, Saiano-Șușen- 
skaia, cea dfe-a doua 
treaptă energeticii a 
cascadei de p’e fluviul 
Enisei. Puterea ei va 
fi de șase milioane pa
tru. sute de mii de kW, 
Am avut prilejul să 
vizitez șantierul aces
tei centrale. La direc
ția șantierului,‘am pri
vit macheta grandioa
sei construcții.
jul de beton se va ar- 
cui, între cele două 
maluri stîncoase ale 
fluviului, ca o gigan
tică aripă de 
cu 
peste un kilometru în 
partea superioară și cu 
o înălțime de 240 me
tri. Cele două blocuri 
energetice ce urmează 
să fie instalate aici 
vor constitui ultimul 
cuvînt al tehnicii 
acest domeniu.

înainte de a 
la lucrările de 1 
constructorii au I 
în malul inalt de 
că, un drum lung de 

^înă, la lo- 
ie geologi

pasăre.
o deschidere de

prinde în final 120 de 
combinate și între
prinderi. Patriarhalele 
meleaguri din sudul 
ținutului Krasnoiarsk, 
unde Lenin și-a petre
cut lungi ani de sur
ghiun, sînt astfel atra
se in ritmul marilor 
construcții industriale.

La Krasnoiarsk au 
Început să dea curent 
alte două agregate — 
al 11-lea ?i al 12-lea. 
de cite 500 mH kW 
fiecare. Ele încheie 
construcția hidrocen
tralei. Puterea totală 
a hidrocentralei de la 
Krasnoiarsk a ajuns 
astfel la 6 milioane 
kW. Vizitatorul acestui 
izvor de energie — a 
cărui producție este 
egală cu două planuri 
și jumătate „GOEL- 
RO“ — este impresio
nat nu numai de di
mensiunile construc
ției, ci și de eleganța 
ei sobră. în sala mași-

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA 

DE LA 
SILVIC PODINA

minereul cu un 
ținut foarte bogat 
de metal — de pină la 
60 la sută — ia drumul 
combinatelor siderur
gice din partea euro
peană a Uniunii Sovie
tice.
nuală de producție ■ 
celor două exploatări 
este în prezent de 17 
milioane tone de mine
reu. în anii din urmă 
s-au construit, de ase
menea, fabrici de 
concasare, sortare și 
îmbogățire a minereu
lui, iar altele se înalță 
în prezent. Producția 
de minereu se va dubla 
în anii următori, ajun
gând la 37 milioane de 
tone pe an. în plină 
stepă au răsărit și se 
dezvoltă rapid noi a- 
șezări ale minerilor și 
constructorilor. Astfel, 
noul oraș Jelezno- 
gorsk are de pe acum 
35 000 de locuitori.

Cel mai important 
obiectiv al cincinalului 
in sectorul construcții
lor de mașini este 
șantierul marii uzine 
de autocamioane de pe 
Kama, în Tataria. An
vergura lucrărilor creș
te aici de la lună la 
lună. Zilnic sosesc din 
toate colțurile Uniunii 
Sovietice noi contin
gente de muncitori, 
majoritatea tineri. De 
pe porțile uzinei-gi- 
gant vor ieși anual 
150 de mii de camioa
ne grele, echipate cu 
motoare Diesel și 100 
de mii de astfel de 
motoare. Primul auto
camion trebuie să 
coboare de pe banda 
de montaj în 1974.

Circa trei miliarde 
și jumătate de ruble 
sînt destinate numai 
în acest prim an al 
cincinalului lucrărilor 
de irigații și hidroa
meliorații. Vaste șan
tiere de îmbunătățiri 
funciare s-au deschis 
în Ucraina, în bazinul 
inferior al Volgăi ; in 
Kazahstan și Uzbekis
tan a început săparea 
celei de-a patra tran
șe a canalului Kara- 
Kum care străbate 
pustiul cu același mi- - 

f,nl^! " di-ri •’Tutkithetii&K 
Ca o adevărată arteră 
a vieții, acest curs de 
apă creat de oameni, 
străbate printre dune
le de nisip pe o dis
tanță de peste 840 ki
lometri. Cu apele Iui 
au fost irigate pînă a- 
cum peste 240 .mii de 
hectare de pământuri 
devenite roditoare. La 
capătul celei de-a tre
ia tranșe a canalului 
se amenajează, în pre
zent, lacul de acumu
lare „Kopet-Dag. în 
„ceașca" lui se var a- 
duna 550 milioane me
tri cubi de apă, care 
vor face posibilă iri
garea altor 71 de mii 
ha de pămînturi, pină 
acum „moarte". în 
zona canalului se re
coltează 40 la sută din 
producția de bumbac 
a Turkmeniei. 
canalul permite 
numai dezvoltarea 
griculturii, ci și a in
dustriei, în plin de-

Capacitatea a-

nilor lumina pătrunde 
printr-un vitraj lung 
de 400 de metri. In 

Bara- vestibul, pe un perete, 
a fost montat un pa
nou decorativ, realizat 
din minerale siberie
ne și din aramă sim- 
bolizind supunerea E- 
niseiului. l-a loc de 
cinste a fost ampla
sat un mozaic de 12 
metri, realizat, din plă
cuțe roșii, smălțuite, 
reprezentînd portretul 
lui Lenin.

în acești ani conti
nuă să sporească și 
zestrea de metal a ță
rii. Unul din centrele 
siderurgice aflat 
plină dezvoltare 
combinatul din Siberia 
apuseană. Pînă în 1985, 
„Zapsib"-ul va deveni 
una dintre cele mai 
mari 'înțreprindgri . . șj- .. 
derurgiCe din lume. 
Numai producția a- 
nuală de oțel a com
binatului va ajunge la 
20 de milioane 
Proiectanții s-au 
zat în activitatea 
pe sarcinile prevăzu
te în Directivele Con
gresului al XXIV-lea 
al P.C.U.S> Noile con- 
vertizoare cu oxigen 
vor fi de trei ori mai 
mari decît cele aflate 
în funcțiune. Pentru 
obținerea unor oțeluri 
de calitate superioară, 
aici se va construi cea 
mai mare oțelărie e- 
leotrică din țară.

Un alt vast șantier al 
actualului cincinal se 
desfășoară pe terenu
rile vestitei anomalii 
magnetice de la Kursk. 
Pină în prezent au fost 
identificate aici rezer
ve de circa 42 de 
liarde tone de 
nereu de fier, dar, 
trivit prognozelor, 
zervele sînt și

în
trece 
bază, 
tăiat, 
stîn-

spre locul viitoarei 
centrale și o cale fe
rată. Peste Enisei a 
fost construit un pod 
cu două niveluri. Unul 
pentru calea ferată, 
celălalt pentru șosea. 

Pentru constructori 
se înfiripă aici, intr-un 
peisaj de o rară fru
musețe, trei noi așe
zări. Prima, numită 
Maina, rămasă de la 
geologii ce au lucrat 
pe aceste meleaguri, 
pare o oochetă stațiu
ne montană, cu case de 
lemn vopsite în albas
tru, galben, verde sau 
cafeniu. A doua — 
Oznacionnoie și a treia 
Ceriomușki au de pe 
acum aspectul unor o- 
rășele.

O dată cu hidrocen
trala, în aceste ținu
turi ale sudului Sibe
riei, se construiește un 
mare complex indus
trial. Primele lui o- 
biective prind de pe 
acum contur. Astfel, 
în august anul acesta, 
lîngă orășelul Abakan 
au început lucrările de 
săpare a fundațiilor 
celei mai mari uzine 
de vagoane din Uniu
nea Sovietică. La 40 
kilometri de Minu
sinsk. lîngă satul 
sinoskoie, se vor 
alte trei uzine : 
de feroaliaje, a 
de oțeluri electrice de 
calitate superioară și 

de produse 
metalice. Acestea 

indicii

a treia
primele 
marelui complex 
dustrial care va

tone. 
ba- 
lor

Te- 
ivi 

una 
doua

sint 
ale 
in- 
cu-

mi
ni i- 
po- 
re- 

mai 
mari. Filoanele de mi
nereu, adevărate lan
țuri de munți subte
rani, coboară pină la 
adîncimi considerabile. 
La zăcămîntul Cer- 
neanski, de pildă, s-au 
făcut foraje pînă la o 
adîncime de 1 250 de 
metri, prin filonul de 
minereu, iar la cel din 
Iakovleski — pînă la 
1 450 de metri, fără să 
se fi atins limita ză
cămintelor nici într-un 
caz nici în celălalt. Au 
și fost date în func
țiune carierele deschi
se Lebedinski și Mi- 
hailovski. de unde

Dar 
nu 
a-

dustriei, 
șert.

Privit 
noaptea, < 
ra-Kum ; 
răsturnat, 
tele i ’. ____
de lumini indicind tot 
atîtea localități — oa
ze răsărite printre ni
sipuri in ultimele de
cenii.

înfăptuirea obiecti
velor actualului cinci
nal va marca întărirea 
în continuare a po
tențialului economic ăl 
Uniunii Sovietice, va 
constitui un nou și 
important pas înainte 
în opera de construc
ție comunistă.

din avion, 
deșertul Ka- 
pare un cer 

, nenumăra- 
sale constelații

havana Consfătuirea națională 
a muncitorilor din industria materialelor 

de construcții
CUVÎNTAREA LUI FIDEL CASTRO

HAVANA 22 (Agerpres). — A- 
genția Prensa Latina anunță că Ia 
Havana a avut loc Consfătuirea na
țională a muncitorilor din industria 
materialelor de construcții, la care 
au participat peste 2 500 delegați ai 
lucrătorilor din această ramură.

Izi ședința de închidere, a luat cu- 
vîntul primul ministru al guvernu
lui revoluționar al Cubei, Fidel 
Castro. El a cerut muncitorilor, ca
drelor tehnico-administrative și con
ducătorilor din industria materiale
lor de construcții să sporească pro
ductivitatea și să adopte o folosire 
mai rațională a echipamentului in
dustrial, relevă agenția Prensa La
tina. Arătind că accelerarea lucrări
lor de construcții trebuie să fie cu- 
vintul de ordine al tuturor munci
torilor din această ramură, vorbito
rul a subliniat că eforturile în acest 
sens au început acum doi ani, prin 
crearea în Cuba a unei industrii 
proprii a materialelor de construcții.

Fidel Castro, menționează agenția 
cubaneză, a criticat acele întreprin
deri care fac comenzi excesive și pe 
«cei specialiști care se lasă ispitiți

de ultimele modele de echipament 
produse de tehnologia modernă, 
fără șă țină cont de faptul că țara 
trebuie să cumpere numai mașinile 
care-i sînt realmente de folos.

în privința proiectelor de oon- 
strucții, el a făcut apel la pro.iec- 
tanți să se asigure dinainte că pla
nurile lor sin-t realizabile. evitind 
prețiozitățile pe care actuala dez
voltare a țării le face imposibile. 
Unii tehnicieni, a spus primul mi
nistru al Cubei, și-au ridicat lor 
înșile monumente, în loc să con
ceapă proiecte simple și realizabile, 
pe măsura resurselor materiale și 
umane ale țării. Fidel Castro a ce
rut lucrătorilor din industria mate
rialelor de construcții să mențină 
calitatea și. în același timp, controlul 
prețurilor la fiecare articol pe care 
11 produc.

„Trebuie să continuăm să punem 
accentul pe ridicarea calificării per- 
sonaluhii care ia parte la procesul 
de producție", a spus în încheiere 
Fidel Castro, menționind, de aseme
nea, necesitatea de a se tace eco
nomii cit mai mari în privința for
ței de muncă.



viața internațională
A luat sfîrsit cea de a 26-a sesiune Situația din Indochina

a Adunării Generale a 0. N. U. LAOS VIETNAMUL DE SUD

NAȚIUNILE UNITE 22. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, 
transmite : Cea de-a 26-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite a luat sfîrșit miercuri.

trei luni de dezba- 
puncte ale ordinii

Pe parcursul a 
tere a celor 102 
sale de zi, sesiunea a adoptat apro
ximativ 150 de rezoluții. Ilotărîrea 
Adunării Generale cu privire la re
stabilirea drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze la O.N.U. 
și în organismele acesteia a consti
tuit un moment istoric și un pas im
portant pe calea traducerii în fapt a 
principiului universalității organiza
ției ^mondiale.

Și in cadrul acestei sesiuni, delega
ția țării noastre a participat activ la 
lucrări, prin expunerea poziției 
României in problemele majore care 
au format obiectul dezbaterilor, prin 
inițiative proprii, prin sprijinul a- 
cordat propunerilor altor state vi- 
zînd promovarea păcii și colaborării 
internaționale.

România a participat la elabora
rea, sau a fost coautoare, a 18 pro
iecte de rezoluție, multe dintre a- 
cestea referindu-se la unele dintre 
cele mai importante puncte ale a- 
gendei sesiunii. Amintim, în acest 
sens, „Conferința mondială de de
zarmare", „Transpunerea in viață a 
declarației cu privire la întărirea 
securității internaționale", „Conse
cințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii și 
securității în lume" și altele. De 
asemenea, România, alături de 33 
de state în curs de dezvoltare, a 
participat la prezentarea rezoluției 
programatice privind sarcinile și 
obiectivele viitoarei Conferințe mon
diale a Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (UNCTAD), a

inițiat o rezoluție privind cooperarea 
internațională in domeniul compu
terelor, și a participat la rezoluția 
referitoare la transferul de tehnolo
gie — documente care vizează pro
gresul economic și social al tuturor 
țărilor, in special al celor 
curs de dezvoltare, prin 
cooperării internaționale in 
științei și tehnologiei.

Problema educării tinerel 
în spiritul idealurilor de . 
progres ale omenirii a format și în 
această sesiune, ca urmare a iniția
tivei României, obiectul unor fruc
tuoase dezbateri care au evidențiat 
atit utilitatea analizării de către 
O.N.U. a problemelor tineretului, cit 
și responsabilitatea care revine orga
nizației pentru concertarea eforturi
lor statelor in direcția unei sănătoase 
educări a tineretului în spiritul 
principiilor Cartei O.N.U., a dreptu
rilor și libertăților fundamentale ale 
popoarelor și omului.

aflate în 
lărgirea 

domeniul
generații 
pace și

XIENG QUANG 22 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvint al guvernului 
de la Vientiane a declarat că situația 
militară a regimului a devenit criti
că după ce patrioții laoțieni au elibe
rat. Valea Ulcioarelor. Purtătorul de 
cuvînt a precizat că trupele guver
namentale s-au retras complet din 
Valea Ulcioarelor, încercînd să cree
ze linii de apărare la vest și sud-vest 
de zona menționată. De asemenea, 
trupele guvernamentale au pierdut 
în ultimele 24 de ore, potrivit acelu
iași purtător de cuvint, patru poziții 
strategice, iar patrioții laoțieni au 
lansat atacuri puternice pe întreg te
ritoriul Laosului.

VIETNAMUL DE SUD 22 (Ager
pres). — Unități ale Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
Sud continuă să atace puternic tru
pele iriămice, provocindu-le pierderi 
grele in oameni și echipament de 
luptă. După cum anunță agenția de 
presă „Eliberarea", patrioții din pro
vincia Kieng Fong au scos din luptă 
la 14 decembrie aproximativ 90 de 
soldați saigonezi participant ,1a ope
rațiunea de „pacificare" a populației 
pașnice. în provincia Binh Dinh, uni
tăți ale patrioților au distrus un de
tașament inamic, iar la 11 decem
brie au atacat puternic pozițiile tru
pelor americano-saigoneze din zona 
cotei 127, provocînd pierderi grele și 
capturînd o importantă cantitate de 
echipament militar.

încheierea lucrărilor Seimului

R. P. Polone
Modificări în componența guvernului

Kurt Waldheim ales 
secretar general al Bill.

Adoptarea unor rezoluții

Mesaj de felicitare adresat 
de Norodom Sianuk forțe

lor armate și poporului 
cambodgian

VARȘOVIA 22. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumltrașcu, transmite : 
La Varșovia s-au încheiat miercuri 
lucrările Seimului R. P. Polone. A 
fost aprobat planul de dezvoltare 
a economiei naționale pentru 1972 și 
bugetul pe același an.

La propunerea președintelui Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, Seimul a aprobat 
unele modificări în componența gu
vernului.

Stefan Jedrychowskl a fost eliberat 
din funcția de ministru al afacerilor 
externe și numit ministru al finan
țelor. în funcția de ministru al afa
cerilor externe, Seimul l-a numit pe 
Stefan Olszowski, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P. Fran- 
tiszek Szlachcic a fost eliberat din 
funcția de ministru al afacerilor in
terne ; în această funcție a fost nu

mit Wieslaw Oclepka, membru al C.C. 
al P.M U.P. Alojzy Karkoszka, prim- 
secretar al Comitetului voievodal 
Gdansk al P.M.U.P., a fost numit mi
nistru al construcțiilor și industriei 
materialelor de construcții, iar in 
funcția de ministru al culturii și ar
telor a fost numit Stanislaw Wronski.

în Încheierea lucrărilor, în nume
le aluburilor de deputați ai Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, Par
tidului Țărănesc Unit și Partidului 
Democrat din Polonia, a luat cuvîn
tul Jozef Tejchma, membru al Bi
roului- Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. El a evidențiat Importanța 
organizării în 1972 a alegerilor pen
tru un nou Seim care va contribui 
la transpunerea în viață a planului 
dezvoltării economico-sodale a R. P. 
Polone pină in anul 1975, elaborat de 
Congresul al VI-lea al P.M.U.P.

La recomandarea Consiliului de 
Securitate, Adunarea Generală a 
O.N.U. I-a ales în unanimitate pe 
Kurt Waldheim ca secretar general al 
Organizației Națiunilor Unite.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, Kurt Waldheim a mulțumit pen
tru alegerea sa ca secretar general și 
a subliniat, printre altele, că prezen
ța R. P. Chineze la Națiunile Unite 
este un pas însemnat pe calea spre 
universalitate, care, fără îndoială, va 
mări capacitatea O.N.U. în atingerea 
obiectivelor Cartei sale. Un alt pas 
în această direcție — a spus el — va 
fi admiterea în O.N.U. și a altor 
state care vor solicita aceasta. Noul 
secretar general a subliniat că 
„O.N.U. trebuie să fie în același timp 
un forum în care se acordă atenția 
cuvenită respectării regulilor univer
sal acceptate ale relațiilor între na
țiuni". în încheiere, el l-a omagiat cu 
căldură pe U Thant, predecesorul său 
in funcția de secretar general.

In prezența tuturor delegațiilor 
statelor membre, președintele celei 
de-a 26-a sesiuni a Adunării Gene
rale, Adam Malik, l-a învestit pe 
Kurt Waldheim cu noile sale împu
terniciri.

în problemele coloniale
Ultimele ședințe ale Adunării Gene

rale au fost consacrate examinării și 
adoptării proiectelor de rezoluție in 
problemele coloniale avansate ple
narei de către comitetele subordo
nate. Documentele, adoptate cu o ma
joritate covîrșitoare de voturi, sinte
tizează principiile și măsurile care se 
impun a fi respectate de către toate 
statele pentru abolirea ultimelor bas
tioane ale colonialismului în Angola, 
Mozambic, Guineea Bissau. Ele re
clamă adoptarea de măsuri nelntîr- 
ziate pentru transferul puterii în mîi- 
nile reprezentanților popoarelor sub
jugate, încetarea opresiunii economi
ce și exploatării, lichidarea aparthei
dului și a politicii anexioniste duse 
de Republica Sud-Africană, precum 
și a politicii rasiste a guvernului rho- 
desian.

Rezoluția privind Interesele econo
mice străine din Rhodesia, Namibia, 
teritoriile aflate sub dominația por
tugheză și alte teritorii dependente 
subliniază că Adunarea Generală con
damnă activitățile ,economice străi
ne din teritoriile aflate sub domina
ția colonială, menite să perpetueze 
subjugarea popoarelor dependente.

în rezoluția referitoare la „Apli
carea Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale" se reafirmă le
gitimitatea luptei mișcărilor de eli
berare națională a popoarelor asupri
te. Statele sînt chemate • să ’acorde 
ajutor mutual, politic și material a- 
cestora, să-și concerteze eforturile 
pentru * se putea scrie epilo
gul rușinosului sistem colonia
list, care mai încătușează Încă 25 de 
milioane de oameni, în peste 40 de 
teritorii neindependente.

într-o altă rezoluție, Adunarea Ge
nerală „reafirmă că persistența colo
nialismului, sub toate formele sale 
de manifestare — inclusiv rasismul, 
apartheidul și activitățile intereselor 
străine care exploatează popoarele 
coloniale, cit și ducerea de războaie 
coloniale pentru a reprima mișcările 
de eliberare din sudul Africii — este 
incompatibilă cu Carta O.N.U., De
clarația universală a drepturilor o- 
mului ș{ cu Declarația decolonizării 
și constituie o amenințare pentru 
pacea și securitatea internațională."

Adunarea Generală' a adoptat, de 
asemenea, patru rezoluții referitoare 
la situația din circa 30 de teritorii 
aflate sub administrația unor puteri 
străine occidentale.

*
Adunarea Generală a O.N.U. a dez

bătut raportul Comisiei pentru veri
ficarea deplinelor puteri ale repre
zentanților la această sesiune ai sta
telor membre ale O.N.U., în care s-a 
propus ca plenara să aprobe depline
le puteri prezentate de toate delega
țiile.

Reprezentanții României și altor 
țări au luat cuvîntul contestînd vala
bilitatea deplinelor puteri ale trimiși
lor guvernului Lon Noi. Delegatul 
român a subliniat în alocuțiunea sa 
că România nu poate recunoaște de
plinele puteri ale reprezentanților 
care ocupă locul Cambodgiei, deoa
rece ele nu emană de la guvernul le
gal’ âl‘atestei țări, csire est^”'Gu
vernul Regal de Unitate Națională.

La inițiativa unor țări africane, 
Adunarea Generală nu a aprobat de
plinele puteri ale delegaților guver
nului Africii de Sud, care promovea
ză o politică de apartheid și discrimi
nare rasială față de majoritatea 
populației acestei țări.

PEKIN 22 (Agerpres). — Prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, a transmis un mesaj de fe
licitare forțelor armate și poporului 
cambodgian în legătură cu recentele 
victorii obținute în lupta împotriva 
trupelor regimului Lon Nol-Sirik Ma- 
tak și a acoliților lor saigonezi. Aceste 
noi victorii, se spune în mesaj, re
prezintă o foarte importantă contri
buție la cauza eliberării țării. Mesa
jul aduce un omagiu memoriei pa- 
tfioților cambodgieni care și-au dat 
viața pe 
poporului 
armate să 
împotriva 
națională.

cîmpul de luptă și urează 
cambodgian, forțelor sale 
obțină noi victorii în lupta 
agresiunii, pentru salvarea

Convorbiri
A. Kosighin

0. Dorticos
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

22 decembrie, la Moscova au început 
convorbirile între Alexei Kosighin. 
membru al Biroului Politic a! C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și Osvaldo 
Dorticos Torrado, membru al Birou
lui Politic și al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele Repu
blicii Cuba, care face o vizită în 
U.R.S.S.

Agenția T.A.S.S. relatează că, în 
cursul convorbirilor, au fost anali
zate probleme ale dezvoltării și adîn- 
cirii în continuare a colaborării mul
tilaterale dintre cele două țări. De 
asemenea, a avut loc un schimb de 
păreri într-o serie de probleme ale 
situației internaționale care prezintă 
interes pentru cele două țări.

Kurt Waldheim s-a născut In 1918. 
Este doctor in jurisprudență al Uni
versității din Viena.

El a ocupat diferite posturi diplo
matice, printre care observator la 
O.N.U., iar din 1955 pină in 1960 a 
fost primul reprezentant al țării sale 
■la O.N.U. De asemenea, el a fost re
prezentant permanent al Austriei la 
O.N.U., in perioada 1964—1968. Din 
1968 pină în aprilie 1970, a fost mi
nistru al afacerilor externe. In 1971 
a fost desemnat candidat al Parti
dului Populist la președinția Austriei.

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Miercuri, la ora 3,30 (ora Bucu- 
reștiului), Consiliul de Securitate, 
reluînd dezbaterile în problemă con
flictului . indo-pakistanez, a adoptat 
un proiect de rezoluție prezentat de 
un grup de șase state membre ne
permanente ale Consiliului (Argen
tina, Burundi, Japonia, Nicaragua, 
Sierra Leone și Somalia).

Rezoluția relevă că „situația gravă 
din zonă răinînc o amenințare la

După întîlnirea din insulele Bermuda

„Relațiile speciale"
anglo-americane:

un capitol încheiat?
înaintea intilnirli din 

insulele Bermude din
tre președintele State
lor Unite și primul 
ministru al Marii Bri
tanii, ziarul „Guar
dian" scria : „Convor
birile Nixon-Heath, vor 
fi liniștite deoarece nu 
vor avea de rezolvat 
nimic deosebit". Acum, 
la încheierea întreve
derilor, judecind prin 
prisma primelor co
mentarii, se poate tra
ge concluzia că ziarul 
londonez a avut, nu
mai in parte, drepta
te. Ce-i drept, cei doi 
interlocutori nu și-au 
propus să rezolve nici 
o problemă deosebită. 
Cu toate acestea, con
vorbirile au fost de
parte de a putea fi a- 
preciate ca „liniștite". 
Apelurile insistente cu 
privire la necesitatea 
ca țările occidentale 
„să lucreze împreună 
în armonie", apeluri 
făcute atit de premie
rul Heath, cit și de 
președintele Nixon, in 
finalul celor două zile 
de convorbiri, recu
noașterile președinte
lui S.U.A. privind e- 
xistența unor „diver
gențe tactice", afirma
ția că intre țările oc
cidentale „concurenta 
trebuie să fie construc
tivă și nu destructive", 
referirile șefului gu
vernului britanic, la a-

celeași „divergențe 
care apar periodic" .și 
la faptul că aceste țâri 
nu trebuie „să se con
frunte între ele" — 
oferă suficiente indicii 
asupra fundamentului 
pe care s-au desfășu
rat convorbirile.

Cele intlmplate în 
Bermude au surprins 
pe unii observatori

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

care considerau că ma
joritatea problemelor 
complicate fuseseră re
zolvate anterior. . De
valorizarea dolarului 
și desființarea supra
taxei de 10 la sută pă
reau a fi înlăturat, 
pentru moment, cau
zele neînțelegerilor in- 
teroccidentale. După 
euforia de început, in 
rindul oamenilor poli
tici ca și al experților 
și comentatorilor de 
presă și-a făcut insă 
loc o stare de spirit 
mai sceptică, conside- 
rindu-se ci nu se poa
te vorbi de „sfirșltul 
crizei monetare", care 
a dus la exacerbarea 
acestor neînțelegerii ci 
este prematur să se

anticipeze asupra con
secințelor economice și 
politice ale 
măsuri.

„Financial 
sublinia că la 
birile din j 
s-au manifestat diver
gențe in legătură cu 
forumul in care să aibă 
loc tratativele pentru 
găsirea unei soluții de 
durată in legătură cu 
criza monetară. ■ „Dacă 
nu s-a căzut de acord 
nici măcar asupra, ca
drului de discuții, va 
fi și mai greu să se 
găsească însuși soluția 
crizei", conchide ziarul.

Dincolo insă de acest 
aspect, întilnirea din 
Bermude a consfințit, 
după părerea presei 
britanice, sfirș'itul „re
lațiilor speciale" care 
au existat in ultimele 
decenii între Statele 
Unite și Anglia. Pen
tru prima oară, relevă 
ziarele, Anglia și-a 
manifestat in mod vi
zibil vocația sa vest- 
europeană. „Un capi
tol nou s-a deschis in 
relațiile anglo-ameri- 
cane — scrie „Daily 
Telegraph". Anglia este 
acum sigură de intra
rea în Piața comună 
vest-europeană și. prin 
urmare, se poate elibe
ra de servituțile „rela
țiilor speciale" .

N. PLOPEANU

acestor
Times" 

: convor- 
Bermude
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adresa păcii și securității internațio
nale". Consiliul de Securitate ia notă 
de declarațiile de încetare a focului 
făcute de guvernele Indiei și Pakis
tanului și „cere ca o încetare dura
bilă a focului și a tuturor ostilități
lor in toate zonele de conflict să fie 
strict respectată și să rămînă în vi
goare pină la efectuarea, cit 
pede posibil, a retrageri 
forțelor armate în teritoriile 
pective și pe pozițiile care 
pe deplin linia de încetare 
lui, sub supravegherea grupului mi
litar de observatori ai O.N.U. pentru 
India și Pakistan". Consiliul 
Securitate „cheamă toate s;l 
membre să se abțină de la 
acțiune care .... .. " .
din regiune sau periclita pacea in
ternațională".

Părțile sînt chemate „să la toate 
măsurile necesare pentru apărarea 
vieții oamenilor, pentru respectarea 
convențiilor de la Geneva din 1949 și 
aplicarea întocmai a prevederilor a- 
cestora cu privire Ia protejarea răni- 
ților și a bolnavilor, a prizonierilor 
de război și a populației civile".

Secretarului general al O.N.U. i se 
cere să informeze, fără întîrziere, 
Consiliul de Securitate asupra evo
luțiilor legate de . aplicarea prezentei 
rezoluții.

După adoptarea rezoluției, toți 
membrii Consiliului de Securitate 
și-au exprimat încrederea în posi
bilitatea rezolvării acestui conflict 
pe calea tratativelor. Ei au făcut 
apel la ambele părți să manifeste 
reținere și spirit de reconciliere 
pentru a evita agravarea situației și 
a putea edifica condițiile instaurării 
unei păci durabile in această re
giune a lumii.

mai re- 
tuturor 

lor res- 
respectâ 
a tocu-

l de 
statele 

orice 
poate agrava situația

HANOI 22 (Agerpres). — La Hanoi 
au avut loc miercuri convorbiri în
tre membrii delegației de partid și 
guvernamentale bulgare, condusă de 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
o delegație de partid și guvernamen
tală a R. D. Vietnam, în frunte cu 
Fam Van Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, primul minis
tru al R. D. Vietnam.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de solidaritate militantă și 
prietenie frățească — menționează 
agenția V.N.A.

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Albania

ZAMBIA

ȘI-A PREZENTAI

LUSAKA 22 (Agerpres). — Amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România la 
Lusaka, Aurel Ardeleanu, șl-ă pre
zentat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda.

La ceremonie au luat parte miniș
tri și alte oficialități zambiene.

între președintele Zambiei și am
basadorul român a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

TIRANA 32 (Agerpres). — în pre
zența lui Enver Hodja, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, și a altor conducători al
banezi, la Tirana s-au deschis lucră
rile Adunării Populare a R.P. Al
bania.

Pe ordinea de zi * sesiunii, men
ționează agenția A.T.A., figurează 
examinarea proiectului de lege cu 
privire la cel de-al V-lea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei și 
culturii in anii 1971—1975, a proiec
telor de lege în legătură cu planul 
de stat și bugetul pe anul 1972.

Abdyl Kellezi, președintele Comi
siei Planului de Stat, a arătat în 
raportul său că producția industrială 
globală urmează să înregistreze, în 
1975, în comparație cu 1970, o creș
tere de 61—66 la sută, producția a- 
gricolă (pe ansamblul celor cinci 
ani) — o sporire de 50—55 la sută, 
investițiile — o majorare cu 70—75 
la sută, productivitatea muncii ur
mează să crească in industrie cu 
26—28 la sută, iar în domeniul con
strucțiilor cu 34—36 la sută. Veni
tul național — a spus el — va în
registra o creștere de 55—60 la 
sută, circulația mărfurilor — o spo
rire de 36—39 la sută, iar venitul 
real pe locuitor se va ridica cu 
14L-17 la sută.

In cursul înfăptuirii sarcinilor 
noului plan cincinal — a arătat vor
bitorul — se va înregistra o nouă 
creștere calitativă în dezvoltarea for
țelor productive ale țării și se vor 
întreprinde noi pași pe calea edifi
cării bazei materiale și tehnice a so

cialismului, a transformării Albaniei 
într-o țară industrial-agrară. înflo
rirea economică și culturală a țării 
se va realiza pe calea dezvoltării 
echilibrate și armonioase a diferite
lor ramuri ale economiei, accentul 
principal punîndu-se pe intensifica
rea ritmului de dezvoltare a indus
triei și agrioulturii, cărora le vor 
fi consacrate circa 77 la sută din 
totalul investițiilor prevăzute in 
cel de-al V-lea cincinal.

Dezvoltarea rapidă a industriei, 
creșterea producției agricole și rit
murile accelerate de dezvoltare în
registrate în celelalte ramuri ala 
economiei și în cultura națională — 
se spune în raport — vor avea 
drept urmare o însemnată creștere 
a bunăstării populației. Va avea loc 
6 îmbunătățire a circulației mărfu
rilor, iar un mare număr de noi lo
cuințe și servicii publice vor fi puse 
la dispoziția oamenilor muncii.

Proiectul de buget pe 1972 pre
vede o sporire a veniturilor de 12,8 
la sută, in raport cu .anul curent ; 
cheltuielile din buget vor înregistra 
o creștere de 16,9 la sută, cea mai 
mare parte a acestora fiind desti
nate economiei naționale, respectiv 
63,2 la sută din totalul lor. Chel
tuielile destinate obiectivelor so
cial-,culturale vor reprezenta 24,1 
la sută din totalul acestora. Spo
ririi capacității de apărare a țării 
și întreținerii forțelor armate al
baneze le sînt consacrate 8,7 la sută 
din totalul cheltuielilor bugetare.

Lucrările sesiunii continuă.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări
a constituirii armatei populare iugoslave

BELGRAD 22 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug, în 
prezența președintelui R.S.F. Iugo
slavia, comandant suprem al forțelor 
armate iugoslave, Iosip Broz Tito, în 
localitatea Rudo, din R. Si Bosnia și 
ITerțegoVina, a avut loc la 22 decem
brie, sărbătorirea a 30 de ani de la 
constituirea armatei populare iugo
slave și de la insurecția popoarelor 
iugoslave.

Președintele Tito a trecut în re
vistă militarii âliniați la raport — 
luptători din prima brigadă prole
tară; care au supraviețuit războiu
lui, alături de care se afla detașa
mentul „Frăție și unitate", alcătuit 
din tineri și tinere din toate , repu
blicile și provinciile Iugoslaviei.

Felicitîndu-i pe luptători cu pri
lejul celei de-a 30-a aniversări a 
constituirii armatei populare iugo
slave, președintele Tito a spus : „A- 
cum trei decenii, în ziua de 22 de
cembrie, s-a constituit, din cei. mai 
buni fii ai tuturor popoarelor și na
ționalităților noastre, prima brigadă 
proleta'ră, punîndu-se astfel și teme
lia armatei populare iugoslavei în 
cursul războiului de eliberare națio
nală, au luptat sub drapelul acestei 
brigăzi 20 000 de oameni. Pe drumul 
glorios parcurs ;timp de patru ani 
din localitatea Rudo și pină la Țri- 
est, prima brigadă a efectuat 20 000 
kilometri. Pe 
viața pentru 
noastre 8 000

Primei brigăzi proletare i-a fost 
conferit apoi „Ordinul eroului na
țional", cea mai înaltă distincție 
militară iugoslavă. Ea a fost acor
dată, de asemenea, unul număr de 
82 de luptători ai brigăzii.

acest drum și-au dat 
libertatea popoarelor 
de luptători".

Președintele Consiliului 
Executiv al R.S. Croația 
și-a prezentat demisia

ZAGREB 22. (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug, 
Dragutin Haramia și-a prezentat 
miercuri demisia din funcția de pre
ședinte al Consiliului Executiv al 
R. S. Croația. în legătură cu hotă- 
rirea sa, el a informat Prezidiul A- 
dunării Republicane și Consiliul E- 
xecutiv al R. S, Croația, arătînd că 
după, 'criticii® formulate la adresa 
activității sale la cea de-a 23-a șe
dință a C.C. al U.C. din Croația și 
in ședința Consiliului Executiv repu
blican a simțit că oamenii nu mai 
manifestă aceeași încredere față de 
ei ; din această cauză — a spus 
el — nu va mai putea să reprezinte 
cu succes pozițiile Consiliului Exe
cutiv republican la întilnirjle de la 
Eelgrad și în contactele cu organele 
Federației.

W. Brandt despre unele probleme internaționale
BONN 22 (Agerpres). — într-o con

ferință de presă consacrată viitoarei 
sale întîlniri cu președintele S.U.A., 
Richard Nixon, cancelarul vest-ger- 
man Willy Brandt s-a referit la unele 
probleme internaționale. în legătură 
cu organizarea conferinței europene 
pentru securitate și cooperare, el a 
declarat că această conferință ar pu
tea avea loc în 1972. Anul viitor — a 
spus Brandt — vor fi ratificate trata
tele încheiate de R. F. a Germaniei

cu U.R.S.S. și" Polonia. El și-a expri
mat, totodată, speranța că negocierile 
cu Cehoslovacia nu vor mai dura 
multă vreme, adăugind că după re
glementarea relațiilor cu această țară 
ar trebui să urmeze tratative in ve
derea reglementării raporturilor cu 
Ungaria și Bulgaria. Cancelarul a a- 
rătat că speră să se realizeze în 
cursul anului viitor și alte acorduri 
între R.F.G. și R.D.G.

Comunicat al Partidului African 

al Independenței din Guineea 

și Insulele Capului Verde

agențiile de presă transmit:

DAKAR 22 (Agerpres). — Un co
municat al Partidului African al In
dependenței din Guineea și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), dat 
marți publicității la Dakar și reluat 
de agenția France Presse, relevă că, 
în respectivele teritorii africane, lup
ta patrioților împotriva colonialis
mului portughez cunoaște un nou 
avînt. Comunicatul menționează 47 
de acțiuni recente ale forțelor de eli
berare, in cursul cărora 62 de mili
tari portughezi au fost uciși iâr.nu-

meroși alții răniți, au fost distruse 
autovehicule militare și au fost acu
fundate două. ambarcațiuni. Au avut 
loc, de asemenea, atacuri împotriva 
diferitelor cazărmi și puncte întărite 
ale forțelor portugheze din nordul și 
sudul Guineei Bissau, iar pozițiile 
colonialiste din Bafata, al doilea oraș 
al țării ca mărime, au fost supuse 
unui bombardament de artilerie. Un 
alt atac s-a soldat cu distrugerea 
centralei electrice de la Gnore, folo
sită de colonialiști.

Convorbirile S. A. L. T.
Miercuri, a avut loc la sediul am

basadei americane din Viena ultima 
întrevedere din acest an între dele- 

. gațiile U.R.S.S. și S.U.A. din cadrul 
celei de-a 6-ă runde a convorbirilor 
S.A.L.T. Delegațiile urmează să se 
reintilnească in capitala Austriei, la 
4 ianuarie 1972, Ia sediul ambasadei 
U.R.S.S.

Președinții celor trei sta
te care fac parte din Con
federația Republicilor Arabe 
— Ânwar Sadat (Republica Arabă 
Egipt), Hafez Assad (Siria) și Moa- 
mer El Gedafi (Libia) — s-au întru
nit miercuri la Cairo, informează a- 
genția M.E.'N. Convorbirile au fost 
corisabrate studierii modalităților de . 
lărgire a cooperării dintre cele trei

țări, precum și examinării evoluției 
situației din Orientul Apropiat.

Un număr de 20 de deți
nuți politici mexicani, ares- 
tați și condamnați sub acuzația de a 
fi participat la incidentele studențești 
din octombrie 1968, au. fost puși în 
libertate t anunță agenția. Prensa 
Latina. Intre cei eliberați se află și 
Ramon Danzos Palomino, secretar 
general al Centrului țărănesc inde
pendent, membru al C.C. al P.C. Me
xican — precizează agenția.

Președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, a ordonat 
suspendarea tuturor proceselor des
chise de justiția militară, precum și 
a celor intentate studenților și țăra
nilor, anunță agenția France Presse. 
Șeful statului pakistanez a hotărît. de

asemenea, anularea condamnărilor 
pronunțate anterior in asemenea 
procese.

Premierul demisionai*, 
Gaston Eyskens,illsârcinat de 
regele Baudouin la 22 noiembrie cu 
formarea unui nou guvern belgian, a a- 
nunțat marți seara că renunță la a- 
ceastă însărcinare, informează agen
ția France Presse. în cursul zilei'de 
miercuri, șeful statului belgian a în
credințat această misiune președinte
lui Partidului Socialist, Edmond Le- 
burton.

Alegerile prezidențiale 
din Italia au intrat în cea de-a 
treia, săptămînă. fără ca cel, de-al 
21-lea tur de scrutin, de miercuri, să 
fi putut desemna nou! președinte al 
țării. Electorii Partidului Democrat-

Creștin s-au abținut din nou de la 
vot, deși numai cu o zi înainte a- 
vansaseră un nou candidat. în per
soana lui Giovanni Leone, în locul lui 
Amintore Fanfani.

Un protocol cu privire la 
schimbul de măriuri între 
Iugoslavia și Grecia pe anul 
1972 a fost semnat la Atena. După 
cum menționează agenția Taniug, se 
așteaptă ca valoarea totală a comer
țului iugoslavo—grec să atingă, în 
anul viitor, suma de 100 milioane 
dolari, cu aproape 20 milioane dolari 
mai mult decit cea realizată în anul 
curent.

Un avion „IL-18" al avia
ției civile bulgare, urma 
să facă o cursă pe linia Sofia — Al
ger. a suferit, la 21 decembrie, un 
accident în momentul decolării de pe 
aeroportul din Sofia, anunță agenția 
B.T.A. Din Cele 73 de persoane (pa
sageri și membri ai echipajului) 28 
și-au pierdut viața. A fost numită o 
comisie guvernamentală pentru sta
bilirea cauzelor catastrofei.

Noi incidente

in Irlanda de Nord
BELFAST 22 (Agerpres). — Două 

persoane ucise și alte 17 rănite ,în 
principalele orașe nord-irlandeze, 
Belfast și Londonderry, explozii ds 
bombe, incendii și schimburi d« 
focuri în perimetrul acelorași locali
tăți — iată bilanțul zilei de marți în 
Irlanda de nord, unde continuă să 
domnească o atmosferă de neliniște 
și violență.

Intensificarea în ultimele zile a 
ciocnirilor dintre trupele britanice 
dislocate în Irlanda de nord și gru
purile de manifestanți catolici sau 
persoanele înarmate neidentificate, 
care deschid focul asupra militarilor 
englezi, face, in opinia coresponden
ților de presă occidentali, tot mai di
ficilă incercarea de a se ajunge la o 
reglementare negociată pe calea unor 
tratative intre părțile interesate.
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