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a primit pe ambasadorul
Republicii Guineea

In cursul zilei de joi, 3 februarie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român,, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit pe Fassou 
Mathias Moriba, ambasadorul Re
publicii Guineea la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, în cadrul căreia ambasa-

dorul guîneez a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
din partea președintelui Republicii 
Guineea, Ahmed Sekou Toure.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de cordia
litate, a participat Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe.

In dezbaterea marelui for al muncitorilor
inginerilor și tehnicienilor

Perfecționarea
întregii activități 

a industriei noastre
socialiste

După cum s-a anunțat în ziarele de 
Ieri, pe baza hotăririi Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R, și a Consi
liului de Miniștri, in zilele de 17—19 
februarie a.c. Va avea loc la București 
conferința pe țară a cadrelor de con
ducere din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții. Convoca
rea conferinței se încadrează în meto
dele democratice, statornicite ca o 
practică curentă de conducerea parti
dului și statului nostru, de a se intilni 
și dezbate nemijlocit cu oamenii mun
cii cele mai importante probleme ale 
vieții economice șî sociale, de a le cere 
părerile și a sta
bili împreună mă
surile pentru per
fecționarea în con
tinuare a activității 
în domenii care pri
vesc dezvoltarea ge
nerală a țării.

Conferința urmea
ză să aibă loc la 
puțină vreme după 
ce întregul nostru 
popor a luat cunoș
tință cu satisfacție 
și legitimă mîndrie 
do rezultatele în
deplinirii planului 
de dezvoltare e- 
ccnomico-socială a 
Republicii Socialiste 
România în anul 1971. Aceste realizări, 
înfățișate amplu în comunicatul pu
blicat zilele trecute in presă, atestă 
realismul sarcinilor actualului plan 
cincinal, hărnicia și abnegația cu care 
clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea le îndeplinesc, certitudinea 
că ele vor fi realizate în continuare 
cu uucces de poporul nostru, tradu- 
cînd neabătut în viață programul tra
sat de Congresul al X-lea al P.C.R.

Pe ordinea de zi a conferinței se 
află probleme deosebit de importan
te. Conferința va analiza activi
tatea desfășurată de organizațiile dc 
partid și conducerile unităților eco
nomice pentru aplicarea măsurilor 
stabilite de Conferința Națională Si 
Congresul al X-lca al partidului cu 
privire Ia perfecționarea organizării, 
planificării și conducerii în domeniul 
industriei și construcțiilor, In acest 
context, particlpanții la conferință 
vor dezbate un evantai larg dc pro
bleme — de la modul de exercitare 
a atribuțiilor și competențelor largi 
conferite prin lege întreprinderilor și 
centralelor, îmbunătățirea relațiilor 
dintre întreprinderi, centrale Și mi
nistere, creșterea rolului factorilor 
economico-financiari și ridicarea ca
litativă a activității economice, pînă 
la îmbunătățirea planificării aplica-

re» legislației economice și perfec
ționarea ei.

Totodată, conferința va examina 
modul in care au fost îndeplinite 
sarcinile Planului de stat Pe anul 
1971 și măsurile care trebuie între
prinse pentru realizarea integrală a 
planului pe anul 1972 — o nouă și 
importantă etapă în înfăptuirea o- 
biectivelor planului cincinal. După 
cum am luat cunoștință cu toții din 
comunicatul privind realizarea pla
nului, în anul 1971 industria a cu
noscut un ritm 
și, concomitent,

Conferința pe țară 
a cadrelor dc conducere 

sdin întreprinderi 
și centrale industriale 

și de construcții

înalt de dezvoltare 
în această ramură 
s-a intensificat pro
cesul de moderni
zare a structurilor 
pe ramuri și sub- 
ramuri, a crescut c- 
ficiența economică; 
îmbunătățiri s-au 
înregistrat și în ac
tivitatea de investi
ții. Totodată, în a- 
ceste ramuri au a- 
vut loc și unele 
neîmpliniri, s-au 
manifestat o scrie 
de neajunsuri. Con
ferința va consti
tui un bun prilej 
pentru evidenție
rea și generalizarea 
experienței înain

tate ți, în același timp, pentru gă
sirea modalităților de înlăturare a 
deficiențelor care s-au făcut simțite.

Este o realitate faptul că țara 
noastră are astăzi o industrie puter
nică, ea constituind factorul esențial, 
determinant al progresului întregii 
societăți românești ; dar, cu toate 
rezultatele bune obținute, există încă 
mari rezerve în această ramură, prin 
a căror valorificare intensă se poate 
obține un nivel superior de efi
ciență' economică. în momentul de 
față sîntem într-un stadiu cînd se 
impune să trecem, pe întregul front 
al activității industriale, la metode 
moderne de conducere și organi
zare, la o perfecționare calitativă 
a întregii activități economice, asi- 
gurind o înaltă eficiență în toate do
meniile — aceasta fiind o problemă 
fundamentală a accelerării mersului 
înainte al țării pe calea 
și. bunăstării.

Neîndoielnic, această 
la care participă mii de 
muncii care lucrează nemijlocit 
unitățile industriale și de construc
ții — adică acolo unde se decide 
efectiv înfăptuirea politicii economice

I

progresului

conferință, 
oameni ai 

în

(Continuare în pag. a III-a)

Realizările planului pe 1971 expresie Ja realismului politicii

economice partidului, a muncii rodniee a poporului

ACUMULAREA
izvorul sigur al creșterii

avuției naționale și a nivelului
de trai al populației

Referindu-se la prevederile planu
lui pe anul 1971, tovarășul Nicolae 
Ceaușesou arăta la Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1970 că prin
cipala caracteristică a acestui plan, 
ca de altfel a întregului cincinal 
1971—1975, este „punerea în centrul 
preocupării organelor de partid și 
dc stat, a tuturor oamenilor muncii 
a obiectivului ridicării calitative a 
activității în toate domeniile". Prin
cipalii indicatori ai dezvoltării econo- 
mico-sociale pe anul 1971, comparați 
cu realizările din 1970, oglindesc sin
tetic — pe lingă însemnatele sporuri 
cantitative — schimbări calitative, a- 
șezareă armonioasă a proporțiilor 
din economie, efortul de acumulare 
reflectat in mod corespunzător în 
creșterea avuției naționale și a bună
stării celor ce muncesc.

Expresie sintetică a dezvoltării 
economici și a accentuării eficientei

sale, venitul național a sporit în anul 
1971 cu 12,5 la sută față de anul pre
cedent. Acest dinamism puternic iși 
are izvorul in traducerea in viață a 
ideii fundamentale care a stat la 
baza elaborării actualului plan cin
cinal, potrivit căreia venitul național 
reprezintă unicul suport al creșterii 
potențialului economic și al ridicării 
sistematice a nivelului de trai. 
Deosebit de semnificativ este faptul 
că, din primul an al perioadei 
1971—1975, s-a înfăptuit una din co
relațiile calitative principale ale pla
nului cincinal — și anume creșterea 
venitului național cu un ritm eare 
devansează pe cel al produsului so
cial (10,6 la sută). O astfel de creș
tere a venitului național, care se în
scrie peste ritmul mediu de 11—12 
la sută prevăzut pe întreaga perioa
dă a cincinalului, a fost posibilă ca 
urmare a dinamicii susținute a dez-
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era țăranul român 
In urmă cu trei-patru de
cenii ? Un truditor la 
coarnele plugului, un mî- 
nuitor al sapei, coasei ori 
secerei. Atît li se cerea 
celor de la „talpa țării" 
și, în . afară de corvezi, ni
mic mai mult. Lipsit de 
pămint, de mijloacele de 
a-șl procura cele necesare 
traiului, înlăturat brutal 
de la exercitarea oricărui 
drept, țăranul era con
damnat la mizerie și să
răcie, rezervîndu-i-se sim
pla funcție de pion pe 
eșichierul unei structuri 
social-economice anacro
nice. Ideologi și sociologi 
ai regimului burghezo- 
mcșieresc, încercînd să 
justifice această stare de 
lucruri, avertizau alar
mați că o dezvoltare in
dustrială, o „ofensivă cul
turală" ar altera ireme
diabil „capitalul biologic 
și sufletesc" al poporului, 
pledînd în consecință 
pentru menținerea statu- 
quo-ului satului româ
nesc. Anuarul statistic al 
României din 1939, prin 
graiul sec al cifrelor, re
leva limpede ce se ascun
de în spatele acestui „su
fletist" îndemn ; potrivit

Orizontul său
economic

recensămîntului din 1930, 
menționat în amintitul 
document, 25 000 proprie
tari de pămint, adică 0,8 
la sută din totalul celor 
înregistrați la acea dată, 
dețineau circa 6 365 000 ha 
teren agricol, cu peste 
S00 000 ha mai mult decît 
reveneau celor 2 460 000 
gospodării cu suprafețe 
piuă la 5 11a.

Țăranul a fost întot
deauna un bun economist; 
condiția lui de mic pro
prietar a impus însă ca 
această însușire nativă să 
fie redusă la chibzuință 
mărunțișului, a agoniselii 
de azi pe mîine. Mica 
proprietate nu-i lăsa vreo 
șansă să ridice privirea 
mai departe de hatul tar
lalei sale ; în limitele ei 
se consumau elanurile și 
aspirațiile fiecărui țăran. 
Mintea țăranului s-a chi
nuit secole de-a rîndul să 
dea răspuns la cîteva în
trebări vitale pentru exis
tența sa : ce voi mînca 
mîine ? Voi putea oare 
apăra și la anul haitul 
tarlalei de lăcomia moșie
rului sau chiaburului? In
tr-o asemenea orînduire. 
grija zilei de mîine era 
perpetua obsesie a ță-

rănimil, Iar apărarea peti
cului de pămint — supre
mul țel al vieții ei. Do
rința, nevoia de a avea 
păitiînt erau epicentrul u- 
niversului de gîndire al 
țăranului. Cit singe țără
nesc a curs de-a lungul 
vremii în numele acestui 
crez clamat dureros în 

, două cuvinte : „Vrem pă- 
mînt 1“

Tragedia țărănimii a 
Încetat prin înfăptuirea 
revoluției populare, în 
care ea a pășit ca aliată 
credincioasă a clasei 
muncitoare, urmînd cu 
încredere partidul comu
nist. O dată cu înfăptuirea 
reformei agrare, visul ei 
multisecular de a avea 
pămint și-a găsit împli
nire.

în procesul construc
ției socialiste, tarlaua in
dividuală și-a dezvăluit 
însă tot mai mult 
tele, dovedindu-se o 
în calea progresului 
al agriculturii și al 
tregii economii,. a făuririi 
unor condiții mai bune de 
viață. Tocmai de aceea 
partidul comunist, condu- 
cînd opera de edificare a 
noii orînduiri, a îndrumat 
țărănimea pe făgașul coo-

limi- 
frînâ 
rapid 

în-

perativizării. Procesul 
complex de transformare 
socialistă a satului a în
semnat o schimbare radi
cală în primul rînd în mo
dul de a gîndi al țărăni
mii, care a înțeles că nu
mai trecînd Ia unirea pă- 
mînturilor, a uneltelor de 
muncă și a eforturilor va 
putea lichida starea de 
înapoiere a agriculturii, 
va putea să sporească pro
ducția agricolă și să-și a- 
sigure o viață îmbelșu
gată. Procesul cooperati
vizării a însemnat o pro
fundă schimbare revolu
ționară, trecerea de la un 
mod de producție la altul, 
de la mica producție de 
mărfuri agricole la marea 
producție întemeiată pe 
proprietatea socialistă. Iar 
faptul că acest proces — 
ce a durat aproape 14 ani 
— s-a realizat pe baza li
berului consimțămînt a 
constituit tocmai expresia 
mutațiilor petrecute în 
gîndirea socîal-economică

Ioan ERHAN

(Continuare 
în pag. a Il-a)

SE IMPUN PENTRU 
ÎNGRIJIREA 

SEMĂNĂTURILOR
DE TOAMNA

(în pag. a III-a)

Maiestății Sale
BIRENDRA

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, joi la amiază, pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Africa Centrală, Joseph Potolot, 
conducătorul delegației guverna
mentale care participă la lucrările 
celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică și 
tehnică între cele două țări.

La primire au participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte-

rior, Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au luat parte Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa Cen
trală la București, precum și 
membri ai delegației guvernamen
tale din această țară.

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, au fost discutate probleme 
ale dezvoltării relațiilor dintre cele 
două "țări, precum și aspecte ale 
situației internaționale actuale.

voltării producției materiale și, 
primul rind, a industriei și agricul
turii, în condițiile unor mutații cali
tative, cu efecte favorabile asupra 
productivității muncii sociale. Acestea 
s-au datorat intensificării procesului 
de modernizare a structurilor indus
triei pe ramuri și subramuri, dez- 
voltîndu-se mai rapid ramurile ho- 
tărîtoare pentru o economie modernă 
și eficientă, orientării spre accentua
rea laturilor calitative ale industria
lizării, spre înnoirea și perfecționa
rea produselor. In agricultură, unde 
a continuat procesul de lărgire și 
modernizare a bazei materiale, re
zultatele obținute au fost susținute de 
măsurile adoptate pentru perfecțio
narea conducerii și organizării 'pro
ducției in unitățile agricole socialiste, 
precum și pentru îmbunătățirea for
melor de retribuire in cooperativele 
agricole de producție.

Se estimează că în anul 1971 
aproape întregul spor al veni
tului național s-a realizat pe scama 
creșterii productivității muncii so
ciale. Aceasta are la bază, in princi
pal. creșterea productivității muncii 
pe un salariat, in industria republi
cană, construcții-montaj, transportu
rile feroviare, precum și modificările 
intervenite, in structura < ocupării . 
populației, determinate îndeosebi de 
trecerea unei părți din forța de mun
că ocupată in agricultură în industrie 
și alte ramuri neagricole. Evoluția 
arătată se înscrie în orientările pla
nului cincinal și in concepția de per
spectivă cu privire la utilizarea la 
un nivel superior, într-un mod tot 
mai rațional, a muncii sociale.

Deși anul 1971 marchează un pro
gres însemnat în creșterea produc
tivității muncii, reține totuși atenția 
faptul că intr-o serie de întreprin
deri nu au fost pe deplin puse in 
valoare rezervele existente in acest 
domeniu, posibilitățile create prin 
eforturile de dotare cu tehnică mo
dernă, de calificare a cadrelor și altele. 
Neajunsurile care au existat in ce pri
vește folosirea forței de muncă, or
ganizarea și .normarea muncii, utili
zarea timpului de lucru au făcut ca 
în anul 1971 planul productivității 
muncii in industria republicană să 
fie îndeplinit în proporție de 99,7 la 
sută. Dacă ținem seama că în anul 
1972 sarcina de creștere a producti
vității muncii este de 8 Ia sută față 
de 1971, iar sporul producției pe sea
ma acestui indicator va trebui să fie 
mult superior celui realizat in anul 
trecut, rezultă limpede necesitatea 
ca in toate unitățile să se acționeze 
cu fermitate pentru mobilizarea in
tensă a rezervelor care să asigure 
realizarea integrală a sarcinii de 
creștere a productivității muncii.

Productivitatea muncii sociale a 
fost favorabil influențată și de re
ducerea cheltuielilor materiale, pon
derea acestora in produsul social 
total fiind cu 0,7 procente mai mică 
decît în anul 1970. Efectul general al 
acțiunilor multilaterale, inițiate in 
vederea reducerii cheltuielilor de 
producție și îndeosebi a celor mate
riale, și-a găsit reflectarea în econo
miile obținute în anul 1971 pe aceas
tă cale, care. în industrie, reprezintă 
3,2 miliarde Iei. Dar resursele veni
tului național ar fi sporit în măsură 
mai importantă dacă în toate unită
țile economice s-ar fi acționat mai

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi după-amiază pe am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, Nguyen Dang Hanh, și pe 
ambasadorul Republicii Vietna-

mului de Sud, Lam Van Luu, la 
București, la cererea acestora.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, a luat parte George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Ce e nou in turismul
si sportul automobilistic
© Carnetul de bord, carnetul de asistență și... hote
lurile autoîuriștiior © „Raliul balcanic" - în țara noastră 
• 0 acțiune educativă pe multiple planuri © Competiți 
iie reprezintă excelente prilejuri de afirmare a progresu 

lui tehnic
In convorbirea avută cu tovarășul 

ing. Vasile IORDĂCIIESCU, secretar 
general al Automobil Clubului Ro
mân, i-am solicitat o scurtă retro
spectivă șl o succintă prezentare a 
noutăților din anul 1972.

— Automobil Clubul Român — 
ne-a răspuns interlocutorul — are o 
biografie deosebit de bogată, ce ne 
poartă spre începuturile acestui se
col, cînd, în 1904, a luat ființă, la noi 
în țară, primul club, al automobiliști- 
lor.. Acest an — în primăvara căruia 
A.C.R. iși sărbătorește 5 ani de ac
tivitate a noii sale tinereți — se â- 
nunță, de pe acum, plin de acțiuni 
inedite pentru membrii săi.

Anul care a trecut a marcat o co- • 
titură în activitatea A.C.R. In primul 
rind.-este vorba de sporirea bazei 
tehnicp-materiale a Clubului șj. le
gat de aceasta, o mai temeinică 
organizare a filialelor, acțiune care 
se află, de altfel, în plină desfășu
rare. în prezent avem filiale aproape 
in toate județele. Facem eforturi, pen
tru o mai bună folosire a auto
utilitarelor. spre a fi mai pre
zente pe principalele șosele ale 
țării. și, bineînțeles, pentru achizițio
narea de noi utilaje. în prezent, 16 
ateliere pentru testări și reparații 
medii (lucrări ce se execută 
ț.uri reduse pentru membrii 
funcționează in mai multe 
fiind astfel repartizate incit 
gure cuprinderea întregului teritoriu 
al țării.

Dintre noutățile anului 1972 citez : 
editarea carnetului de bord — veri
tabil îndrumar autoturistic, care a 
ieșit de curînd de sub tipar și va fi 
înmmat gratuit tuturor membrilor 
noștri ; introducerea carnetului de 
asistență pe baza căruia membrii 
A.C.R. vor beneficia gr'atuit de ur
mătoarele prestații : trei depanări, o 
remorcare, o revizie tehnică anuală, 
consultații documentare și asigurarea

formelor necesare unei călătorii, in 
grup organizat, in străinătate.

Numai aceste servicii, pe care 
le-am enumerat mai sus, echivalea
ză cu valoarea cotizației anuale — și 
nu trebuie _uițaț că ele ...reprezintă, 
am putea' spune,' ’minimul de bază ai 
prestărilor pe care le asigură clubul 
nostru. Adăugăm faptul că in 1972 
„familia" noastră se va lărgi — in 
cadrul A.C.R. puțind intra și moto- 
cicliștii, simpatizanții automobilului, 
'■onducătorii auto profesioniști, 
denții și elevii.

— Care sint preocupările 
A.C.R. pentru dezvoltarea turis
mului și a sportului automobi
listic ?

— Prin statutul asociației se preci
zează că Automobil Clubului Român 
ii revin, prin Comisia sportivă 
nalâ auto, îndrumarea și
donarea activității sportive 
mobili stice, fiind singura
nizație din țară cu acest scop. Pe 
plan intern am organizat și conti
nuăm să organizăm campionatele 
naționale de raliuri și de viteză în 
coastă Filialele noastre județene | se 
ocupă de întrecerile — din ce in |ce 
mai numeroase — pe plan local. Pu
tem spune că sportul automobilistic 
— cu mare priză la public, îndrăgit 
foarte mult de tineri — pătrunde. ca 
să zic astfel, in rindul conducătorilor 
auto (amatori sau profesioniști), unii 
dovedindu-se realmente talentâți. 
Grupul automobiliștilor noștri de 
performanță se împrospătează con
tinuu. An de an. de altfel, am luat , 
parte la o serie de competiții inter
naționale de mare rezonanță în lu
mea automobilismului european, cum 
este ,.R.aliul Dunării", la care 
A.C.R.-ul este organizator. Alergă
torilor noștri fruntași fiindu-le ne
cesare automobile speciale pentru ra-

(Continuare in pag. a Il-a)

Excelentei Sale

Vîrgil PÎRVU 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării

(Continuare în pag. a III-a)

BIR BIKRAM SHAH
Regele Nepalului

DEVA

KATHMANDU
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 

meu personal, transmit Maiestății Voastre și familiei regale sincere con
doleanțe în legătură cu încetarea din viață a Maiestății Sale Mahendra 
Bir Bikram Shah Deva.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Doamnei SIRIMAVO BANDARANAIKE

Primul ministru al Ceylonului
COLOMBO

Aniversarea Zilei independenței Ceylonului îmi oferă plăcuta ocazie 
de a adresa Excelenței Voastre, în numele guvernului și poporului ro
mân, precum și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele măi 
bune urări de pace și progres poporului ceylonez prieten.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

națio.-
coor- 
auto- 
orga-

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România

Excelenței Sale 

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

BUCUREȘTI
Consfătuirea de la Fraga a Comitetului Politic Consultativ al statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loc în zilele de 25 șî 
26/ianuarie 1972, a adoptat oj declarație în care condamnă cu fermitate 
agresiunea Statelor Unite ale Americii în Indochina și sprijină cu fermi
tate cauza dreaptă a popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian.

în situația în care imperialismul american este pe zi ce trece mai 
încăpățînat, continuă războiul de agresiune în Vietnam, folosind nume
roase uneltiri și manevre barbare și perfide prezentate de președintele 
Nixon la 25 ianuarie 1972 prin invocări care încearcă să schimbe negrul 
în alb, faptul că statele participante la Trasatul de la Varșovia condamnă 
și demască cu tărie uneltirile și manevrele agresive ale S.U.A. în Indo
china, afirmă sprijinul și ajutorul lor necesare luptei popoarelor vietna
mez, laoțian și cambodgian, toate acestea constituie un avertisment se
ver pentru imperialismul american și o încurajare puternică pentru popu
lația noastră din Vietnamul de sud.

în numele populației, al Frontului Național de Eliberare și al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, salutăm 
cu entuziasm și dăm o înaltă apreciere acestei declarații, exprimăm sin
cere mulțumiri poporului, partidului și guvernului Republicii Socialiste 
România pentru acest sprijin și încurajare deosebit de prețioase.

Fie ca prietenia și solidaritatea dintre populația sud-vietnameză și 
poporul român frate să se intensifice să se dezvolte pe zi ce trece.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului 
Comitetului Central al 

Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud 

Președintele Consiliului Consultativ 
al Republicii Vietnamului de Sud

HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii 
Vietnamului de Sud
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Ffaptul ;
DIVERSI —— I

| Trofeu...
paleonto-

I logic |
1 Pe șantierul de extindere a

I capacității Fabricii de beton din 
Oradea, situat pe terasa infe
rioară a Crișului Repede, mun- 1

Icitorii care lucrau la săpăturile 1 
pentru fundații au descoperit 
un fildeș de mamut lung de I 
peste trei metri. Inginerul .

Iloan Vlădică a anunțat imediat I 
conducerea Muzeului Țării Cri- 
șurilor și șantierul de construe- 1 
Iții a devenit, pentru cîteva zile, I 
șantier paleontologic. în urma j 
săpăturilor efectuate în conți- I 

Inuare, specialiștii muzeului au . 
dat la iveală al doilea fildeș, I 
precum și diferite alte oase, | 
dispersate pe o suprafață de

I circa 150 mp, la o adîncime de I 
5 metri. Toate aceste piese au 
permis reconstituirea unui ma- I

Imut de la sfirșitul ultimei pe- > 
rioade glaciare, care este 
considerat ca unul dintre cele | 
mai mari „trofee" de acest gen

I descoperite pînă acum în țara i 
noastră.

„Poftă bună la masă, 
dacă v-ați adus 

de-acasă“ nava la apă

Septicul
celor „șapte 
magnifici"

Acum citeva zile, Vasile Bin- 
că, Mișu Jurebie, Romică Taș- 
cău și alți patru „magnifici" — 
toți conducători auto la I.T.A. 
Tg. Jiu — neavînd altceva mai 
bun de făcut in unitate, și-au 
propus să descifreze împreună 
sensul dictonului cu... zarurile 
aruncate ! S-au strins deci toți 
șapte intr-un birou și... au în
ceput „să dea" cu zarurile pe 
lingă un morman de bancnote. 
Dar tocmai cînd „experimentul" 
începuse să devină mai capti
vant au apărut in biroul res
pectiv cițiva lucrători de miliție. 
In fața lor, „cei șapte magnifici" 
au declarat solemn că vor arun
ca zarurile, definitiv și pentru 
totdeauna. Bineînțeles, după ce 
fiecare a primit pe loc cite o 
amendă în valoare de 1 000 lei. 
Ca să nu uite ce preț anume se 
pune pe cuvintul dat l

— Dv. unde serviți masa de prînz î
— Unde putem. Ori în atelier, dacă 

ne-aducem pachet, sau mergem la 
bodegă în pauză, ori așteptăm ter
minarea programului, ca să mîncăm 
acasă.

într-un raid prin unitățile econo
mice ale orașului Galați, în care lu
crează zeci de mii de salarlați, acest 
dialog _s-a repetat de zeci de ori. Doar 
în două locuri — la „Șantierul naval" 
și la uzina „Laminorul" — am primit 
și altfel de răspunsuri : „Noi servim’ 
masa la cantina-restaurant".

— în afara cantinelor de la „Șan
tierul naval" și uzina „Laminorul" — 
ne informează tovarășul Ștefan Te- 
nea, directorul direcției comerciale 
județene — nu mai avem pe terito
riul orașului alte unități de preluat 
și nici solicitări în plus pentru înfi
ințarea altora.

— Credeți că ajung două cantine- 
restaurant pentru miile de salarlați 
ai orașului Galați ?

— E adevărat, de ajuns, nu ajung... 
Ce să vă spun ? Nici noi n-am insis
tat să creăm mai multe, dar, cum 
spuneam, nici ceilalți factori de răs
pundere nu ne-au cerut. Totuși inten
ția noastră este să mai înființăm în 
viitor o cantină-două...

Pe platforma combinatului siderur
gic, de pildă, unde funcționau înain- 
te patru cantine (două pentru con
structor, două pentru beneficiar), azi 
există una singură — la secția utilaje 
al I.C.M.S.G. O cantină pentru un 
mare număr de salariați. Cum s-a 
ajuns la această situație ?

— Proiectanții au prevăzut, în ca
drul investiției, construirea a două 
cantine de mare capacitate pe plat
forma combinatului, una la Nord și 
alta la Sud — ne explică tovarășii 
Nicolae STAICU, directorul adminis
trativ al combinatului, și Pompiliu 
Besoiu, președintele consiliului sindi
catului.

— Și s-au construit ?
—_Da, dar au fost desființate. _  ? J

Fără
dlfirnnor.......... d ■ . I

certificat
Citeva zile în șir, Valeriu Te- I 

nie, muncitor la fabrica de în
călțăminte „Partizanul" din Ba- | 
cău, a ținut-o numai în chefuri. 
Cind s-a trezit, și-a dat seama 
că i-ar trebui un certificat me
dical pentru a motiva lipsurile ’ 
de la lucru. Dar cum nici un I 
medic nu-i elibera un astfel de 
document, s-a gîndit să-și facă | 
rost singur de el. Și, într-o 
seară, profitînd de faptul că ușa 
dispensarului întreprinderii era 
deschisă, a intrat în cabinetul • 
medical, de unde a sustras nu I 
unul, ci 7 certificate în alb. Să 
aibă și pentru altă dată. Spre I 
norocul lui, a găsit și parafa ■ 
medicului. Totul părea salvat. I 
Dar, în realitate, lucrurile s-au 
petrecut cu totul altfel. Acum, '1 
lui V.T. i se pregătește ,.un I 
concediu" pentru care nu va 
mai avea nevoie de certificat... |

Căciulile 
n-au motivat

— Erau amplasate prost. Distanța, 
pînă la ele era de ordinul kilometri
lor, ceea ce le făcea, practic, inacce
sibile.

Prin urmare, conducerea tehnică a 
combinatului, comitetul de partid și 
comitetul sindicatului au conside
rat necesar să înființeze și apoi să 
desființeze cantinele abia organizate. 
(Deși s-au cheltuit cîteva bune mili
oane pentru construirea lor).

Am întrebat :
— Unde mănîncă acum, Ia prînz, 

salariații combinatului și constructo
rii ; au fost găsite soluții mai bune ?

— Cum, unde ? — se miră interlo
cutorii noștri. își aduc de-acasă ! 
Cumpără de la „Alimentara" sau de 
la bufetele de incintă pe care le-am 
înființat în combinat. Nu i-am lăsat 
noi fără posibilități de a servi masa ! 
XCe, „posibilități" lp-au fost create.;se; 
poate vedea și din următorul fapt : 
în combinat sînt numai 5—6 chioșcuri 
care oferă, în exclusivitate, prepara
te reci, adică tot ce se poate cumpăra 
și de la „Alimentara" — n.r.).

Pe platformă lucrează și circa 
6—7 000 de nefamiliști. Aceștia unde 
mănîncă seara ?

— Pentru masă de seară nu-i nici 
o problemă — ne asigură reprezen
tantul combinatului și al sindicatului. 
T.A.P.L. are în Țiglina două restau
rante cu autoservire. Aici mănîncă 
cei mai mulți dintre ei, iar o parte 
își prepară singuri masa acasă...

în linii mari, așa a fost „rezolvată" 
la Galați, pentru zeci de mii de sa
lariați, problema mesei. Cum preve
dea legea ? Cităm : „...Comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare sînt 
obligate să ia măsuri ca, pe lingă 
masa de prinz, cantinele-restaurant 
să servească micul dejun și masa de 
seară, iar, în funcție de cerere, să 
funcționeze ca restaurant după orele 
de program și zilele de sărbători". Se 
mai precizează : „La cantinele-res
taurant pot mînca și membri din fa
milia salariaților, pensionarii și mem
brii lor de familie..." în fine, ca să 
ducem ideșa pînă la capăt, mai cităm: 
„De asemenea, se poate organiza ser
virea meniurilor și la domiciliul con

sumatorilor, pe bază de abonamente 
sau comenzi prealabile"...

— Așa ar fi trebuit să procedăm — 
recunoaște tovarășa Florica Șerbănes- 
eu, vicepreședinte al oomitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular mu
nicipal Galați, dar, practic, nu am 
putut prelua decît două cantine.

— De ce ?
— Cele de la combinatul siderurgic, 

după cum ați aflat, s-au desființat, al
tele nu au fost construite în acest 
interval. Asta este situația...

Este un răspuns scurt, dar... ne
concludent. Faptele arată că nu „asta 
trebuia să fie situația" 1 în oraș e- 
xisță alte 3—4 unități cu cantine — 
amintim doar pe cele ale trustului 
județean de construcții și I.I.S. „Tex
tila" — care nu au fost încă orga
nizate conform prevederilor legii. 
De ce ? Nu există nici o explicație. 
Mai mult. Legea precizează: „Canti
nele restaurant pot fi create nu nu
mai in incinta întreprinderilor, ci șl 
în cartierele unde locuiesc salarlați! 
acestora". Or, după cum se știe, toți 
salariații de pe platforma industrială 
a orașului locuiesc în cartierele spe
cial construite pentru ei — cunoscu
tele Țigline. în timp ce în zona res
pectivă există mai multe restaurante 
ale trustului de alimentație publică 
locală (T.A.P.L.), unul mai încăpător 
decît altul, nu a fost înființată — în 
spații noi sau organizată în spații 
existente — nici o cantină-restaurant. 
Cauza ? Mărturisit sau nu, T.A.P.L. 
nu vrea să cedeze nici unul din spa
țiile de care dispune în aceste car
tiere. Deci, reiese clar, în Galați ar 
fi existat posibilități reale de organi
zare a multor cantine-restaurant, dar 
o astfel de problemă n-a făcut obiec
tul unei analize atente din partea 
direcției comerciale județene, din 
partea comitetului executiv al consi
liului popular municipal. O asemenea 
analiză trebuia să pornească și de la 
consultarea salariaților din întreprin
deri in legătură cu locul unde ar 
dori ei să li se servească masa, în le
gătură cu condițiile care se cer create 
la cantine — într-un cuvînt ana
liza trebuia făcută în spiritul și li
tera legii.

Pe parcursul investigațiilor noastre 
am aflat că angajați! uzinelor își ex
primă dorința ca programul cantine
lor, pe care le așteaptă, să fie adaptat 
la organizarea activității pe schim
buri ; unii propun să se înființeze 
cantine-restaurant în oraș, cu mici a- 
nexe pentru servit masa în secții și 
șantiere ; alții cer să se reînființeze 
cele două cantine construite în com
binat și să funcționeze pe același 
principiu.

Gălățenii au multe alte propuneri 
și sugestii. Comitetul municipal de 
partid a format recent un co
lectiv care — pe baza cercetării si
tuației în fiecare întreprindere ur
mează să1 stabilească măsuri pentru 
organizarea de noi cantine, pentru 
perfecționarea activității celor exis
tente. Este de așteptat ca cel puțin 
acum această problemă de mare im
portanță să-și găsească rezolvarea.

Const. PRIESCU 
Tudorel OANCEA

Fața nouâ a satului. Casa spafioasâ,

Frigul iernii acoperise 
apele cu o crustă solidă 
de gheață. Nimănui nu-i 
ardea să stea prea mult 
afară. La cala de lansare 
a Șantierului naval 
Giurgiu era totuși 
furnicar de oameni, 
fețele îmbujorate de 
constructorii navali 
găteau lansarea unei noi 
nave.

Echipa de lansatori de 
cală condusă de comunis
tul Hie Iliescu acționa cu 
atenția încordată. Cablu
rile groase care îmbrăți
șau colosul de oțel de 
1200 tone erău slăbite 
centimetru cu centimetru, 
lăsînd să se deplaseze 
nava spre Dunăre. In a- 
jutorul lansatorilor au

din 
un 
Cu 

ger, 
pre-

venit și constructorii de 
nave din echipele conduse 
de Florea Voicu, Dumitru 
Filip și Marin Nidelea.

Operațiunea de lansare, 
cu toate pregătirile nece
sare, a durat citeva zile. 
Dar oamenii au învins 
greutățile iernii și și-au 
respectat angajamentul 
de a asigura continuitatea 
ciclului de fabricație, în 
ciuda condițiilor atmos
ferice nefavorabile. La 
termenul stabilit, tancul 
de bunkeraj „Zemeș", de 
1200 tone, se legăna 
ape dizlocind sute 
metri cubi de sloiuri 
gheață.

Traian 
BARBALATA

miel - 
susțin păgubașii!
Lupul e

Față de abuzuri și față 
de cei ce lovesc in avutul 
obștesc nu trebuie să se 
manifeste nici o îngădu
ință ; împotriva unor ase
menea elemente să se a- 
plice sancțiuni severe, po
trivit prevederilor legii.

Descoperirea ancheta
rea, judecarea și execu
tarea pedepselor trebuie 
să se facă cu operativita
te, firește respectind în
tocmai normele legale în 
vigoare. In această privin
ță se pot âa numeroase . 
exemple pozitive. Dar nu 
mă voi opri asupra aces
tora, ci noi aduce în dis
cuție unele aspecte care 
uin in contradicție cu pre
vederile legii. Mă refer la 
cererile unor unități de 
a se amina executarea 
unor pedepse, cereri făcu
te cu ușurință pentru an- 
gajații lor care au preju
diciat avutul obștesc sau 
au comis alte infracțiuni, 
tn loc de fermitate față de 
cei ce încalcă legile, ba, 
mai mult, chiar față de 
cei condamnați pentru 
încălcarea . legii, unitățile 
respective încearcă, prin 
diverse tertipuri, să-l 
sprijine să obțină nejus
tificat. aminarea execută
rii pedepselor.

Este cunoscut că legea 
(prevede posibilitatea acor
dării unor amînărl ale 
executării pedepselor, dar 
aceasta numai în cazuri 
excepționale, bine justifi
cate, adică numai atunci 
cînd, din cauza unor îm
prejurări speciale, execu
tarea imediată a pedepsei 
ar avea consecințe grave 
pentru unitatea respecti
vă. Dar nici unul din 
exemplele pe care le voi 
da in rindurile care ur-

pe 
de 
de

tehnică a centralei care se 
ocupă de asemenea pro
iecte sînt nu puțini spe
cialiști, cadre capabile să 
continue sau să efectueze 
lucrările respective. Sala
riatul pe care Centrala 
cărbunelui „pune bază" și 
pentru care solicită ami
narea executării pedepsei 
nu are o pregătire deose
bită care să-l facă de 
neînlocuit.

O cerere la fel de neîn
temeiată a adresat-o ju
decătoriei și întreprinde
rea „Matizol" din Ber- 
ceni-Ploiești, care a soli
citat aminarea executării 
pedepsei salariatului Con
stantin Dumitru, condam
nat la 6 luni închisoare 
pentru furt în dauna avu
tului obștesc. Se motivea
ză, pur și simplu, că cel 
în cauză este lăcătuș-me- 
canic și întreprinderea... 
are nevoie de el.

In cazurile de mai sus, 
cum era și firesc, instanța 
a respins cererile făcute 
de unități, reținînd că nu 
sînt îndeplinite dispoziții
le legale cu privire la a- 
minarea executării pedep
sei.

Faptele inserate — nu
mai o mică parte din cele 
aflate in evidența judecă
toriei noastre — oglindesc
\

o m'entalitate greșită și 
dăunătoare. Ele nu pot fi 
apreciate altfel decit ca 
lipsă de fermitate sau 
Chiar, mai grav, dezinteres 
pentru apărarea avutului 
obștesc. Tendința de mu
șamalizare a gravității 
faptelor antisociale comise 
de anumiți indivizi nu-i 
de natură să însănătoșeas
că, așa cum o dorim cu 
toții, climatul moral al 
unui colectiv de muncă.

Și încă ceva : în toa
te cazurile, unitățile res
pective dau caracteri
zări elogioase, cu cele 
mai căutate superlati
ve, pentru a „demonstra" 
că cel care a încălcat, le
gea este... cinstit, corect 
și plin de calități. Se uită 
că infractorul a prejudi
ciat proprietatea între
prinderii, a pătat onoarea 
colectivului, iar prin fap
tele sale este o excepție 
de la regula generală de 
conduită. Un asemenea 
mod de a gindi este in 
totală contradicție cu 
principiile eticii noastre, 
cu datoria generală de 
exigență, grijă și fermita
te pentru apărarea legali
tății socialiste.

(Urmare din pag. I)

absențele
Nu era săptămină aproape in I 

care Toma Blaj, cooperator la 
secția marochinărie a cooperati
vei „Miorița" din Iași, să nu I 
lipsească cite o zi de la servi
ciu. Surprinzător, absențele se I 
produceau tocmai cînd în oraș ■ 
era zi de tirg. Intrind la idei, 
organele de control ale coope- | 
rativei au hotărît să-l urmă
rească. Nu în zadar. In piața 
orașului, T.B. se îndeletnicea 
cu... vînzarea a cinci căciuli ' 
sustrase de la cooperativă. La I 
percheziția făcută acasă, s-au 
mai găsit încă opt căciuli și im- | 
portante cantități de materiale . 
— blană și piele. Prins, cum se 
spune, „cu musca pe căciulă", i 
T.B. n-a mai avut cum să-și ' 
motiveze „absențele". In schimb, I 
cele ce vor urma vor fi moti
vate de tribunal.

(Urmare din pag. I)

Pe un stîlp 
șubred♦

în incinta Întreprinderii „E- 
lectroprecizia" din Săcele (Bra
șov) o echipă de electricieni exe
cuta reparații la rețeaua elec
trică exterioară a uzinei. Unul 
din electricieni, Ludovic Bacot, 
s-a urcat pe un stîlp cu centu
ră de siguranță și cască de pro
tecție, conform normelor de tefi- 
nica securității muncii. Un sin
gur „amănunt" a fost scăpat însă 
din vedere : să se verifice dacă
stîlpul avea la bază rezistența 
necesară. O dată electricianul 
ajuns în vîrful stîlpului, acesta 
a început să se clatine. în cîteva 
secunde s-a rupt, deoarece era 
putred, și s-a prăbușit la pă- 
mînt. Accidentat grav, electri
cianul a decedat în drum spre 
spital.

Rubricd redactata de ; 
Dumitru TÎRCOB 
Cheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii"
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a țărănimii, dovada înțe
legerii de către țărănime 
a necesității spargerii ti
parelor strimte ale condi
ției sale de mic produ
cător.

în 1962, • 11 000 de re
prezentanți ai țărănimii 
cooperatiste — cifră-sim- 
bol ce amintea de numă
rul celor răpuși cu tunu
rile în 1907 de aparatul 
represiv al regimului bur- 
ghezo-moșieresc — luînd 
act de marea victo
rie a încheierii coopera
tivizării, au decis împreu
nă ce trebuie întreprins 
pentru ca tinerele unități 
cooperatiste să se pună pe 
picioare din punct de ve
dere economic. A apărut 
pregnant incă atunci cit de 
mult se schimbase modul 
de a gindi al țărănimii ; 
munca laolaltă pe mari 
suprafețe de teren a dez
voltat relații noi între ță
rani, le-a unit gîndurile 
și energiile spre aceleași 
țeluri, în primul rind spre 
dezvoltarea și consolida
rea proprietății obștești
— baza prosperității ge
nerale și a fiecăruia din
tre ei.

în cei zece ani care au 
trecut de la această pri
mă întrunire a forumului 
țărănimii cooperatiste ori
zontul său economic a e- 
voluat tot mai mult.

Orizontul nou economic 
al țărănimii și-a găsit ex
presie, în primul rînd, în 
formarea capacității de a 
gospodări mari cooperati
ve agricole. Ne amintim
— nu sînt prea mulți ani 
de atunci — că era soco
tit un fapt senzațional 
cînd averea obștească a 
unei cooperative atingea 
cifra rotundă de un mi
lion. Atribuirea calificati
vului de cooperativă mi
lionară era apreciată, la 
vremea aceea, ca o per
formanță deosebită. As
tăzi sînt in țară nume

roase cooperative care ad
ministrează averi de zeci 
de milioane de lei. Spo
rirea simțitoare, într-un 
timp scurt, a averii ob
ștești ilustrează munca 
harnică a cooperatorilor 
dar, în același timp, și cu
noștințele economice su
perioare ce și le-au însu
șit, cunoștințe fără de 
care nu ar fi fost cu pu
tință asemenea rezultate 
spectaculoase. Ele sînt 
dovada materială a lărgi
rii considerabile a ori

mează nu se încadrează 
in aceste prevederi.

Angliei Nicolae din co
muna Ciorani, județul 
Prahova, membru al coo
perativei agricole din lo
calitate, a fost condamnat 
la 1 an închisoare pentru 
infracțiunea de speculă și 
pentru încălcarea Decre
tului 504/ 1957. Conduce
rea C.A.P., care cunoaște 
gravitatea faptelor săvir- 
șite de acesta, solicită ju
decătoriei Ploiești, prin- 

. tr-o adresă,, aminarea e- 
xecutării pedepsei, moti- 
vînd, printre altele : „Sus- 
numitul este un foarte 
bun cooperator, distingin- 
du-se prin muncă și prin 
impulsul .... __
celorlalți cooperatori.. 
Un singur ' 
precizează : 
tui „un impuls pentru 
ceilalți cooperatori" fap
tul că ei vor vedea că 
sancțiunea dată pentru 
sustragere din avutul ob
ștesc rămîne suspendată 7 
Un impuls la respectarea 
și apărarea avutului ob
ștesc — sau dimpotrivă ?

Un alt asemenea exem
plu ni-l oferă și Centrala 
cărbunelui din Ploiești 
care, cu adresa nr. 226631 
1971, solicită aminarea 
executării pedepsei apli
cate lui Capsali Florin, 
condamnat la 6 luni în
chisoare pentru fals, uz 
de fals și înșelăciune în 
dauna avutului obștesc. Și 

. Centrala cărbunelui siis- 
: ține că acesta, în calitate 

de tehnician, este absolut 
necesar întreprinderii 
pentru efectuarea proiec
telor de execuție a unor 
lucrări. Cererea ni se 
pare cu atit mai neinte-

Nicolae Ion FAVA 
președintele judecătoriei 
Ploiești

O primire
intr-adevăr glacială

pe care il dă
• lucru nu se 
: poate consti- 
impuls

La Direcția pentru pro
blemele de muncă și ocro
tiri sociale a județului 
Argeș vin zilnic nume
roși cetățeni din toate 
colțurile județului. Expli
cația este simplă : aici se 
rezolvă probleme privind 
angajarea in serviciu, în
tocmirea formalităților de 
pensionare, obținerea u- 
nor drepturi sau ajutoare 
etc. Ar fi firesc ca la a- 
ceasta instituție careta i 
se adresează zilnic sute 
de cetățeni, activitatea să 
fie astfel organizată incit 
informațiile să se obțină 
lesne și rapid, iar cei 
care au de rezolvat pro
bleme mai complicate, să 
găsească condiții elemen
tare de așteptare : niște 
bănci intr-o încăpere în
călzită. .Din păcate, pri
mirea .cetățenilor la a- 
ceastă direcție este „rece" 
și la propriu și la figurat. 
Rebegit de frigul îndurat 
pe drum, cetățeanul e ți
nut să aștepte o oră, 
două în stradă pînă i se 
înregistrează numele și 
dorința, apoi așteaptă 
încă pe atita timp „înăun
tru", adică in curte, pină 
ajunge la ghișeu.

In zilele de 10 și 11 ia
nuarie, m-am așezat la 
rînd cu cei care așteptau 
să intre in audiență la 
serviciile direcției mun
cii. Frigul din acele zile 
iți tăia respirația. Dar 
trebuie să aștepți. Și-am

așteptat în stradă vreo 2 
ore. „Hai, măi frate, scrie 
mai repede, că am înghe
țat de tot" — auzeam stri- 
gind din cind in cind.

Este interesant că acest 
mod de a-i‘ primi pe ce
tățeni nu convine nici 
măcar salariaților direc
ției. Și totuși țin oamenii 
la poartă, ii înregistrează, 
cerindu-le tot felul de 
date, pentru că așa s-a 
hotărît de către conduce
rea direcției -r- după cum 
se justificau tov. Ion Gu- 
bavu, inspector la protec
ția muncii, și Dumitru 
Ardeleana, șef de servi
ciu. In locul acestei mă
suri birocratice, care pri- 
cinuiește neplăceri cetă
țenilor, nu s-ar putea da 
niște bonuri de ordine, 
spre a se asigura intrarea 
în audiență sau accesul la 
ghișeu în funcție de ora 
sosirii fiecăruia la sediul 
direcției 7

Consider că această in
stituție județeană, care se 
ocupă de probleme de 
muncă și ocrotiri sociale, 
adică de probleme ale o- 
mului, ar trebui să ofere 
un exemplu de solicitudi
ne prin modul în care 
primește cetățenii, prin- 

, tr-p rezolvare atentă și 
operativă a cererilor și 
sesizărilor lor.

Ion ONICEL
Pitești

lumina electficâ, antena de televizor, gardul de prefabricate sau porțile de fier recomandâ de departe harnicii 
gospodari. Case noi la Vișina, județul Olt Foto : S. Cristian

marea proprietate colec
tivă o permite, a deter
minat implicit lărgirea o- 
rizontului tehnic al țără
nimii — ca parte inte
grantă a orizontului eco
nomic. Marea produc
ție agricolă a adus 
în sfera cotidiană a 
preocupărilor țăranului 
mijloacele moderne de 
muncă, a adus mecaniza
rea, chimizarea și electri
ficarea proceselor de pro
ducție. Sub impulsul aces
tor noi determinări obiec

cooperative agricole. Mă
surile inițiate de partid în 
ultimii ani pe linia îmbu
nătățirii organizării, pla
nificării și conducerii a- 
griculturii au permis în
sușirea de către țărănime 
a unor instrumente econo
mice superioare. Vorbesc 
de la sine în acest sens 
adaptarea unor sisteme 
perfecționate de organi
zare a activității produc
tive și de retribuire a 
muncii.

Un alt element nou, care

cine își poate da seama 
că acolo, în spiritul de
mocrației cooperatiste, 
sînt dezbătute proble
me de înaltă ținută e- 
conomică, probleme pri
vind planificarea, organi
zarea producției și a mun
cii, gospodărirea cit mai 
eficientă a pămîntului, 
cheltuirea chibzuită a fon
durilor de investiții; Cei 
mai înaintați dintre țăra
nii cooperatori își frămîntă 
mintea cum să lucreze 
mai bine pentru a pune

Țăranul în socialism
zontului economic al sa
telor noastre.

Acest orizont nou se 
reflectă, totodată, în de
prinderea, formată pe 
baza marii proprietăți, 
de a privi activitatea e- 
conomică prin prisma in
tereselor cooperativei, ale 
întregii societăți, in sim
țul responsabilității pen
tru gospodărirea avuției 
obștești. S-a înrădăcinat 
ca o optică cu caracter de 
permanență inițierea de 
către țărănime a unor ac
țiuni de larg interes na
țional. Cînd cooperatorii 
argeșeni, bunăoară, au a- 
dresat țărănimii din toată 
țara chemarea de a exe
cuta cit mai multe lucrări 
de irigații, terasări, îm
păduriri, ei au avut în 
vedere, înainte de orice 
interese proprii, o necesi
tate stringentă a econo
miei noastre naționale — 
ridicarea potențialului 
productiv al pămîntului.

Practicarea unei agri
culturi de mare randa
ment, așa cum numai

tive, țăranul a Început să 
frecventeze tot mai mult 
cursurile agrozootehnice, 
să citească literatură de 
specialitate, să urmăreas
că stăruitor ridicarea com
petenței lui tehnice.

O substanțială contribu
ție la îmbogățirea gîndirii 
economice a țăranului, la 
ridicarea nivelului ei ca
litativ au adus Congresele 
al IX-lea și al X-lea ale 
partidului, care au con
ceput programe ample de 
mobilizare a rezervelor ce 
le generează agricultura 
socialistă, in vederea 
transformării ei într-o a- 
gricultură modernă, inten
sivă, de mare randament. 
Pe baza acestei orientări, 
în activitatea productivă a 
țăranului și-a făcut loc tot 
mai mult calculul de efi
ciență. Costurile de pro
ducție, nivelul rentabilită
ții sînt coordonatele la 
care el raportează In
tr-o măsură crescîn- 
dă problemele com
plexe pe care le ri
dică conducerea unei

tinde să devină dominant 
în activitatea cooperatori
lor îl constituie acțiunea 
in perspectivă. Ei elabo
rează proiecte economice 
din ce în ce mai îndrăz
nețe, desfășurate pe mulți 
ani înainte. Așa sînt, bună
oară, acțiunile intercoope- 
ratiste întreprinse în ul
timii ani pe linia îmbună
tățirilor funciare, irigații
lor, creării unor capacități 
de producție, dezvoltării, 
zootehniei, lese tot mai 
pregnant în evidență fap
tul că țăranul nu mai stă 
cu ochii la cer, implorind 
dărnicia naturii; din ce în 
ce mai mult el asigură 
rodnicia păminiului prin 
intervenția sa directă, 
prin înfăptuirea unor lu
crări concepute pe baza 
științei și tehnicii înain
tate.

Ne conving și mai mult 
de toate aceste lucruri re
latările ce le oferă din 
belșug în aceste zile zia
rele, radioul, televiziunea, 
de la adunările generale 
ale cooperatorilor : ori

la dispoziția societății 
cantități sporite de pro
duse agroalimentare, fac 
propuneri pentru perfec
ționarea sistemului de re
tribuire în vederea valo
rificării superioare a po
tențialului material și u- 
man al cooperativei. Cită 
distanță, ce drum uriaș de 
la acele preocupări care 
numai cu 30 de ani în 
urmă absorbeau toate 
gîndurile țăranului, așa 
cum atît de sugestiv ne 
evocă universul Morome- 
ților : adunați la fierăria 
satului, țăranii făceau po
litică pe „picior mare", 
comentînd scadențele de 
plată ale „foncierei" și 
ale impozitelor — spec
trul care urmărea necon
tenit mica lor economie 
familială. Iată două mo
mente relevante ale unui 
mare salt în istorie.

Se cuvine remarcat că 
prezenta a tot mai multe 
cadre tehnice și econo
mice tn satele patriei 
noastre a constituit un 
puternic ferment al dez-

I voltării gîndirii econo
mice a țărănimii noastre 
cooperatiste. Acești spe
cialiști o ajută să pă
trundă mai ușor și in
tr-un timp scurt subtili
tățile calculelor econo
mice, îi dezvăluie se
cretele și o familiari
zează cu tehnica și agro
tehnica modernă. Este și 
aceasta o componentă a 
procesului de ștergere 
tieptată a deosebirilor e- 
sențiale dintre oraș și sat, 
dc apropiere a satului de 
oraș, nu numai sub raport 
material, ci și pe planul 
spiritualității.

Oricine trece azi prin 
satele patriei noastre și 
intră în contact cu locui
torii lor nu poate să nu 
rămînă puternic impre
sionat de personalitatea 
nouă a țăranului. El do- 

. vedește cunoștințe teh
nice și economice, susține 
puncte de vedere proprii. 
Dacă s-ar scula din mor
minte țăranii impușcați 
Ia 1907 și i-ar vedea pe 
țăranii de azi cum se des
curcă in calcule privind 
investiții de milioane de 
lei, cum rezolvă pro
bleme ale specializării și 
profilării producției agri
cole pe sute și mii
de hectare nu și-ar cre
de ochilor că aceștia
sînt nepoții și strănepoții 
lor. Acești țărani, maiștri 
ai recoltelor bogate și ac
tivi oameni de stat. își 
vot trimite peste cîteva 
săptămîni la congres re
prezentanții să decidă 
măsurile menite a impul
siona dezvoltarea în con
tinuare a producției în 
cooperativele agricole. A- 
vem deplina convinge
re că ei își vor tace 
datoria cu înalta compe
tență și răspundere dove
dite de atîtea ori în cei 
zece ani care au trecut de 
la încheierea cooperativi
zării agriculturii în 
România.
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liuri, am achiziționat din import 
cîteva asemenea mașini. Fără îndoia
lă, o asemenea măsură nu constituie 
rezolvarea în sine a problemei ma
șinilor de curse pentru automobiliș- 
tii noștri, ci doar o soluție palea- 
tivă, de moment. Sîntem bucuroși că 
uzinele de autoturisme Pitești caută 
modalitatea construirii unei variante 
sport a tipului „Dacia—1 300". Am 
saluta bucuroși debutul ei în com
petițiile internaționale, poate -chiar 
la „Raliul balcanic" (ce va avea loc 
în țara noastră). De fapt, ar fi 
vorba de o continuare a unei tradi
ții, după „Dacia—1 100 S“ și a auto
vehiculului de teren variat „ARO", 
ultimul cu frumoase succese în în
treceri internaționale (chiar și un loc 
I — la „Raliul pădurilor", în Belgia). 
Părerea noastră este că activitatea 
automobilistică ar avea numai de 
cîștigat dacă C.N.E.F.S.-ul ar recu
noaște — și ar include pe lista spor
turilor oficiale, sprijinindu-1 ca ata
re — și sportul automobilistic.

Asociația noastră — care, în 1971, 
a numărat 35 000 de membri — «e 
preocupă intens de dezvoltarea tu
rismului auto. Membrilor noștri le 
sînt puse lă dispoziție diverse infor
mații utile — despre starea drumuri
lor, prognoza meteorologică, condițiile 
de cazare, punctele de interes special, 
pentru oricare dintre traseele pe care 
vor să le străbată, la sfîrșit de săptă- 
mînă, în perioada concediilor de odih
nă sau în orice altă împrejurare. Fi
lialele dispun de asemenea date in
formative și le comunică — verbal 
sau prin anunțuri — tuturor solici- 
tanților. Avem în vedere ca, încă 
din acest sezon, pe traseele principa
le să existe, pentru orice eventuali
tate, în afara autoutilitarelor A.C.R. 
și echipe fixe, în apropierea stațiilor 
PECO. Anul trecut, am experimentat 
pe litoral un gen nou de prestare 
de servicii pentru automobiliștii 
membri A.C.R. — respectiv le-a. fost 
pus în exclusivitate la dispoziție ho
telul „Șiretul" din stațiunea Saturn. 
Bunele rezultate obținute ne-au 
determinat ca în acest . an să 
solicităm pe litoral un număr du
blu de locuri, tn Capitală, hotelul 
„Victoria" este, de asemenea, la dis
poziția membrilor noștri din țară. 
Intenționăm ca pentru noul sezon tu
ristic de vară, într-o serie de mari 
orașe, să contractăm cămine studen
țești. Pe măsură ce ne vom putea 
extinde baza materială — deocam
dată prin închirierea unor moteluri, 
hoteluri și campinguri, iar mai tîrziu 
chiar prin construirea unor unități 
proprii — se înțelege că va spori con
siderabil și numărul prestărilor de 
servicii turistice, pe care A.C.R. in
tenționează să le asigure membrilor 
săi gratuit sau cu prețuri reduse.

— Spuneați că numărul mem
brilor A.C.R, este acțtm de circa 
35 000. Pînă la sfirșitul anului, 
numărul membrilor și simpati- 
zanților A.C.R. va crește, desi
gur, Cum vă preocupați de t- 
ducația tuturor, acestora, în ce 
privește activitatea specifică, de 
participanți la traficul ' rutier 2

— Prin cele mai variate mijloace 
de propagandă, ca : afișe, conferin
țe, expoziții fotografice, îndrumări 
incluse în carnetul de bord, activi
tatea de consultații juridice, precum 
și prin intermediul unor rubrici per
manente rezervate acestei importan
te probleme, în revista „Auto Tu
rism", editată de clubul nostru. Pe 
această linie intenționăm insă să ne 
diversificăm acțiunile, prin găsirea 
unor metode care să stimuleze pe 
membrii A.C.R. la respectarea ri
guroasă a normelor de circulație, la 
sporirea spiritului de întrajutorare 
etc. împreună cu Inspectoratul Ge
neral al Miliției și A.D.A.S. ne-am 
propus să inițiem o largă acțiune 
pentru evidențierea și recompensarea 
automobiliștilor care, un număr de 
aiii, nu provoacă nici un accident.

Tot în scopul educării automobi
liștilor, intenționăm să realizăm, in 
laboratorul propriu, filme documen
tare de scurt-metraj, care sa răspun-. 
dă unei asemenea tematici. Desigur, 
lărgirea bazei materiale a A.C.R. ar 
putea duce la organizarea unor acti
vități mult mai complexe. Mă refer 
la crearea, în colaborare cu I.G.M. și 
cu ADAS, a unui institut pentru si
guranța circulației, care să cuprindă 
laboratoare psihotehnice, în cadrul 
cărora să se analizeze mai complex 
unele cauze care generează acci
dente.

— Prin natura sa, organizația 
automobiliștilor are legături ne
cesare cu o serie de organizații 
de stat și obștești pe plan in
tern și internațional. Ce apre
cieri aveți cu privire la această 
colaborare ?

— Pe plan internațional, A.C.R. este 
membru la A.I.T. („Alliance Inter
nationale du Tourisme"), care gru
pează 136 de asociații și cluburi, to- 
talizind peste o sută de milioane de 
membri ; la F.I.A. („Federation In
ternationale de i’Automobile"). De 
asemenea, este afiliat la „Organizația1* 
mondială de turism automobilistic". 
Colaborarea noastră cu forurile 
și organizațiile interesate este bună. 
Ceea ce nu înseamnă însă că nu 
este loc de mai bine. Promovarea 
automobilismului românesc, a turis
mului și sportului auto nu se poate 
face in mod corespunzător fără a 
lărgi, fără a întări această colabora
re. Aș solicita și pe această cale un 
sprijin mai eficient din partea unor 
instituții și organizații ca : Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, C.N.E.F.S., Ministerul Industriei 
Chimice, ADAS, Loto-Pronosport 
ș. a.

Sportul automobilistic românesc ar 
putea înregistra un salt calitativ ; 
consider că alergători de clasă avem. 
Cheltuielile — destul de costisitoare, 
într-adevăr — le suportă îp întregi
me A.C.R.-ul. Este regretabil, insă, 
că o serie de fabrici și uzine intere
sate în construcția de autovehicule 
sau de accesorii necesare acestora 
iau parte mai mult simbolic la or
ganizarea și susținerea sportului 
automobilistic ; mă refer la uzinele 
de autoturisme Pitești, uzinele Danu
biana, Sinterom etc., care -r în 
timpul raliurilor, spre exemplu — ar 
avea un excelent prilej să-și testeze 
propriile produse, așa cum fac fir
mele similare de peste hotare.

In ceea ce ne privește, vom pro
mova în continuare relațiile cu orga
nizațiile cu care în prezent colabo
răm, pentru extinderea activităților 
de turism intern și internațional.

Convorbire consemnată de 
Ion DUMITRIU
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Ce măsuri agrotehnice se impun pentru
ÎNGRIJIREA semănăturilor

După cum ee știe, tn această 
iarnă au existat mari variații de 
temperatură. De la plus 10 grade, în 
decurs die numai 24 de ore, termo
metrul a scăzut sub 15 grade. A- 
semenea evoluție a timpului impu
ne ca în toate unitățile agricole să 
se acorde o atenție mai mare în
grijirii semănăturilor de toamnă. 
La indicația Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare și A- 
pelor au fost organizate colective 
de specialiști care au analizat pe 
teren modul cum se prezintă griul 
și celelalte cereale de toamnă. Con
statările au fost analizate în ca
drul unei ședințe de lucru care a 
avut loc ieri la minister. Au par
ticipat oameni de știință și cerce
tători din domeniul agriculturii, ca
dre didactice din învățămîntul su
perior, specialiști din unitățile a- 
gricole de producție. S-a desprins 
concluzia că griul de toamnă a re
zistat, în general, bine Ia tempera
turile scăzute din luna ianuarie. A- 
ceasta se datorește condițiilor agro
tehnice corespunzătoare în care 
s-au executat însămînțările de 
toamnă și respectării perioadei 
optime de însămînțare. Pierderile 
efective de plante sînt minime, se 
încadrează în limitele normale în
registrate în mod obișnuit pe timpul 
iernii și se întâlnesc mai ales în 

. unitățile agricole care nu au res
pectat întocmai tehnologiile de 
cultură, depășind epoca optimă de 
semănat. în multe locuri s-a sem
nalat pierderea frunzelor, parțial 
sau total, în special la orzul de 
toamnă, ceea ce impune acum o 
fertilizare corespunzătoare.

Iată de ce este necesară aplica
rea unor măsuri agrotehnice spe
ciale care să asigure dezvoltarea 
normală a plantelor. Pentru a se 
putea aplica cele mai potrivite mă
suri agrotehnice este necesară cu
noașterea potențialului biologic al 
plantelor in fiecare unitate agrico
lă, iar în cadrul acestora pe fiecare 
tarla in parte. Atenția trebuie în
dreptată spre acele terenuri unde 
semănatul sra .făcut .cu întârziere, 

. iar pregătirea solului nu a: fost co- 
. respunzătoare. Pe baza concluziilor 
' stabilite în cadrul’ ședinței de lucrul ■ 

amintite s-a elaborat un program 
de măsuri care prevede ce trebuie

întreprins în vederea bunel dezvol
tări a semănăturilor de toamnă.

Este necesar ca direcțiile generale 
județene pentru agricultură și trus
turile I.A.S. să asigure ca unitățile 
agricole să ridice din 10 în 10 zile 
probele de sol cu plante, 
de monoliți.

Pentru o interpretare unitară și 
exactă a rezultatelor cu . ' ’ 
viabilitatea plantelor, stațiunile ex
perimentale și centrele pentru în
cercarea soiurilor vor îndruma și 
sprijini întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole de

unităților agricole pentru primul 
trimestru al anului 1972. La elabo
rarea planurilor de fertilizare vor 
fi antrenați cercetătorii stațiunilor 
experimentale și specialiștii labo
ratoarelor de agrochimie și se vor 
avea în vedere următoarele cri
terii :

• dozele de îngrășăminte 
vor fi astfel alese, incit să se 
obțină eficiența maximă La 
unitatea de substanță activă 
administrată ;

• se va acorda prioritate 
fertilizării suprafețelor pe care 
in toamnă nu s-au aplicat in-

Recomandările ședinței de lucru 
care a avut loc ieri la Ministerul 

Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor

producție, centralizînd pe zona res
pectivă datele privind starea vege
tației culturilor de toamnă pe spe
cii, soiuri, plante premergătoare, 
forme de relief, nivel de fertili
zare etc.

Institutul meteorologic, stațiunile 
experimentale agricole, întreprin
derile agricole de stat și centrele 
de încercare a soiurilor vor urmări 
sistematic, în afară de temperatu
rile la sol și în sol, starea de a- 
provizionare cu apă pe adîncimea 
de 100 cm atît pe terenurile ocu
pate de culturi de toamnă, cît și 
pe cele destinate culturilor de pri
măvară din prima epocă. De ase
menea, se va urmări evoluția re
zervei de apă în sol 
avizate la udări de 
în primăvară.

Direcțiile generale
tru agricultură și trusturile 
vor elabora planuri de fertilizare 
a culturilor de toamnă pentru lu
nile februarie și martie, ținînd 
seama de cantitățile de îngrașă-' 
minte existente în stoc la începu
tul acestui an și cele repartizate

grășăminte cu azot șî pe tere
nurile unde plantele sînt de
bilitate sau prezintă fenomenul 
de dezrădăcinare ;

• doze mai mari de azot se 
vor aplica pe terenurile fer
tilizate în vară-toamnă cu în
grășăminte fosfatice, iar doze 
mai mici — pe suprafețele unde 
oulturile de toamnă urmează 
după leguminoase.

județene 
trusturile 

cît

ii

(Urmare din pag l-a)
intens pe linia reducerii cheltuielilor 
materiale. Se impun în continuare 
mai multă preocupare pentru respec
tarea strictă a normelor de consum, 
atît a celor stabilite prin planul de 
stat, cît și a celor departamentale și 
uzinale, pentru utilizarea mai eficien
tă a fondurilor fixe, aplicarea corec
tă a tehnologiilor, accelerarea acțiu
nilor de reproiectare și modernizare 
a produselor și alte măsuri care să 
ducă la creșterea eficienței fondurilor 
de producție, a eficienței economice 
in general.

în cadrul opțiunilor majore ale ac
tualului plan cincinal se situează 
creșterea eficienței utilizării venitu
lui național, repartizarea judicioasă 
a acestuia intre fondul do acumu
lare și fondul de consum, care să 
asigure, o dată cu dezvoltarea dina
mică a întregii economii, resursele 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al populației. Repartizarea 
pentru acumulare a unei părți însem
nate din venitul național a permis 
realizarea în 1971 a unui vast pro
gram de investiții — insumind 75,8 
miliarde lei din fondurile centralizate 
ale statului — cu 10,8 la sută mai 
mult decît în anul precedent. De re
marcat că aceste rezultate au fost 
obținute în condițiile cind unele mi
nistere au avut de executat voiumo 
do investiții care depășeau cu 20—50 
la sută pe cele realizate în anul pre
cedent, ceea ce a impus desigur efor
turi deosebite. Merită relevat volu
mul important al fondurilor fixe 
puse în funcțiune, pe baza investiții
lor centralizate, care reprezintă 66,4 
miliarde lei, îmbogățind harta țării 
cu noi obiective și capacități indus
triale, agrozootehnice, social-cultura- 
le. Rezultatele obținute au fost, fără 
îndoială, favorizate de măsurile deo
sebite luate, încă din anul 1970, pen
tru asigurarea din timp a documen
tațiilor tehnice necesare, pentru con
centrarea eforturilor pe un număr 
mai restrîns de șantiere, precum și 
datorită urmăririi permanente a 
mersului lucrărilor de investiții. Un 
rol pozitiv l-au avut și măsurile de 
intensificare a lucrărilor in prima 
parte a anului, astfel că în trimes
trul I 1971 s-a realizat circa 20 la 
sută din planul anual de investiții 
și au fost puse în funcțiune un nu
măr mult mai mare de capacități 
față de perioada corespunzătoare din 
anii precedență

Analizînd îndeplinirea planului în 
acest domeniu, trebuie spus că au 
eXistat și unele neajunsuri, care se 
reflectă în ritmul mai lent al pune
rilor in funcțiune în comparație cu 
cel al investițiilor, ceea ce a făcut 
ca la finele anului 1971 să rămină 
nedate în exploatare un număr de 
capacități, îndeosebi în industria con
strucțiilor de mașini, chimie, mate
riale de construcții, precum și în 
agricultură. Este știut că realizarea 
prevederilor de punere în funcțiune a 
fondurilor fixe reprezintă un indica
tor principal al eficienței investiții
lor șî a fondului de acumulare ; va 
trebui, deci, ca restantele din acest 
domeniu să fie recuperate în terme
nele cele mai scurte. Problemele 
realizării riguroase a sarcinilor în 
domeniul investițiilor se pun cu și

pe suprafețele 
aprovizionare

județene pen-
I.A.S.

mal mare exigență în condițiile anu
lui 1972, ’ ' ’ '
sporește cu 
1971. Reține atenția faptul că o se
rie de mari obiective, in prezent în 
construcție, sint prevăzute să intre 
în producție în 1972 și 1973, pe seama 
lor urmind să fie realizate mărfuri de 
valori importante pentru economie. 
Concomitent cu asigurarea tuturor 
condițiilor pentru îndeplinirea inte
grală a planului pe anul in curs — 
documentații și proiecte, utilaje teh
nologice, materiale, forță de muncă 
ș.a. — se cere o preocupare susți
nută de pregătire din timp a stu
diilor de investiții pentru obiectivele 
prevăzute in planul cincinal a căror 
execuție va incepe in anul 1973.

Un factor deosebit de important în 
utilizarea eficientă a resurselor ve
nitului național îl constituie folosi
rea chibzuită a fondurilor acumulate. 
Sub acest aspect este de relevat că 
și in anul 1971 partea hotăritoare 
din acumulare a revenit creșterii 
fondurilor fixe, ca element esențial 
al sporirii producției ; totodată, în to
talul investițiilor, sumele destinate 
ramurilor producției materiale au re
prezentat 90 la sută. In utilizarea 
fondului de acumulare, in anul care 
a trecut, s-ar fi putut obține rezul
tate mai bune, dacă se evita for
marea unor imobilizări de bunuri 
materiale, ca urmare a faptului că 
într-o serie de întreprinderi au cres
cut peste prevederi stocurile de ma
terii prime, materiale, semifabricate, 
producție neterminată, precum și 
de produse finite. Pentru a preveni 
pe viitor astfel de situații, care scad 
din eficiența acumulării, este nece
sar ca valorile imobilizate să fie neîn
târziat redate circuitului economic, 
paralel cu măsuri hotărite pentru a 
preveni formarea de stocuri supra- 
normative și de prisos.

Pe baza creșterii accentuate a ve
nitului național a fost posibil ca 
în 1971 fondul de consum să spo
rească cu un ritm superior realizări
lor din ultima perioadă, ceea ce a 
permis înfăptuirea, in primul an al 
cincinalului, a prevederilor din do
meniul creșterii nivelului de trai al 
populației. Crearea a 250 000 noi 
locuri de muncă este o cifră care 
evidențiază nu numai dinamismul 
economiei noastre naționale, ci și o 
nouă îmbunătățire calitativă, în con
textul realizării unui spor al numă
rului de salariați care depășește 
creșterea numerică a populației. In 
anul 1971 s-a ajuns ca numărul sa
lariaților să reprezinte mai mult de 
jumătate din totalul populației ocu
pate, ceea ce reflectă o dată în plus 
procesul de îmbunătățire calitativă 
a ocupării forței de muncă din țara 
noastră. Este de subliniat faptul că 
sporirea numărului de salariați re
prezintă, din punct de vedere al ve
niturilor realizate, o contribuție e- 
fectivă adusă la mărirea potențialu
lui de consum al familiilor din care 
fac parte noii salariați. Cu pregnanță 
se vădește, de asemenea, preocupa
rea continuă a partidului, care a 
luat forma unei politici sistematice, 
ca în cadrul creșterii generale a sa
lariilor să se asigure sporirea cu 
precădere a salariilor mici. Efectele 
aplicării acestei politici își găsesc 
expresia In îmbunătățirea structurii

cind volumul investițiilor
15 la suta iață de anul
obiective, m prezent în

din cooperativele agricole să 
treprindă măsuri ferme de com
batere a buruienilor : 
sapelor rotative pe suprafețele cu 
desime mare și înrădăcinare bună a 
plantelor, plivitul manual. De ase
menea, se va urmări în mod deose
bit combaterea buruienilor pe lo
turile semincere de grîu, secară și 
orz de toamnă. Totodată, unitățile 
agricole vor definitiva planurile de 
erbicidare a culturilor de toamnă, 
în funcție de cantitățile de erbicide 
prevăzute pentru unitățile agricole 
de stat și cooperatiste. Se va da 
prioritate loturilor semincere și 
suprafețelor cu desime mai mică 
și pericol mai măre de îmburuie- 
nare. Stațiunile experimentale vor 
indica epoca optimă de aplicare a 
erbicidelor pentru fiecare zonă, 
astfel ca eficacitatea acestora 
distrugerea buruienilor să fie 
mai ridicată.

Direcțiile generale județene pen
tru agricultură și trusturile I.A.S., 
împreună cu stațiunile experimen
tale agricole vor stabili măsuri a- 
grotehnice. speciale , (tăvălugire și 
îngrășare) pentru culturile de grîu, 
secară și orz de toamnă, care. pre- . 
zintă la ieșirea din iarnă fenomenul 
de descălțare a plantelor, care să 
fie aplicate obigatbriu de unitățile 
agricole.

Filatura de bumbac din Slobozia, modernă unitate a industriei ușoare, intrată de curînd în funcțiune. Tn ima
gine : aspect dintr-o secție de producție Foto : Agerpres
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desfășurat In condiții
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Sarcinile mari care revin agri
culturii în ce privește sporirea pro
ducției vegetale și animale in acest 
an impun ca încă din aceste zile să 
fie luate in toate unitățile măsuri 
organizatorice și tehnice în vederea 
executării în condiții calitativ supe
rioare a tuturor lucrărilor în cîmp. 
Se cunoaște starea de vegetație a 
semănăturilor de toamnă. Dar pen
tru a se asigura dezvoltarea nor
mală a plantelor și a se înlătura 
eventualele neajunsuri cauzate de 
variațiile mari de temperatură mă
surile tehnice recomandate de mi
nister trebuie aplicate întocmai. Or
ganele de partid sînt chemate să

Pentru fertilizarea într-un timp 
cît mai scurt a culturilor de toam
nă, direcțiile generale 
pentru agricultură și 
I.A.S. vor organiza utilizarea
mai deplină a avioanelor utilitare. In 
unități se va organiza buna folo
sire a mașinilor de împrăștiat în
grășăminte chimice, precum și îm- 
prăștierea manuală a acestora. Lu
crările de fertilizare se vor executa 
sub supravegherea permanentă a 
specialiștilor din unități, care i 
răspunde de ^respectarea dozelor tente, pe toți specialiștii,, pe toți 

8 oamenii muncii din agricultură la 
executarea la timp și de cea mai 
bună calitate a tuturor acestor lu
crări.

vor mobilizeze organele localii compe- olrsr» . ; . . ...
indicate și de calitatea lucrării de
fertilizare.

Direcțiile județene pentru agri
cultură vor urmări ca specialiștii

nalariaților pe grupe de salarii, ast
fel că în anul 1971 o parte din sala- 
riații cu venituri pînă la 1100 lei 
lunar s-au deplasat spre zona unor 
venituri mai mari.

Traducerea în viață a ideii, accen
tuată de repetate ori de secretarul ge
neral al partidului, ca repartiția ve
nitului național să se răsfrîngă mai 
echilibrat intre membrii societății 
și-a găsit concretizare și prin măsu
rile adoptate în cursul anului 1971 pe 
linia sprijinului material acordat de 
stat familiilor cu copii mulți și, în 
mod deosebit, acelora cu venituri 
mici, a majorării pensiilor țărănimii, 
introducerii unui sistem care asigură 
membrilor C.A.P. și familiilor acesto
ra întreținere și medicamente gratui
te pe timpul internării în spitale, con
cediu plătit pentru sarcini și lehuzie, 

. tratament în stațiunile balneoclima
terice, măsuri care vădesc o tendință 
de apropiere a condițiilor de viață ale 
țărănimii de cele ale salariaților. A- 
portul fondurilor sociale de consum 
în completarea veniturilor obținute 
din retribuirea muncii, care, așa cum' 
se prevede, trebuie să se manifeste 
din ce in ce mai accentuat, și-a găsit 
afirmare în realizările anului 1971 
prin sporirea cheltuielilor social-cul- 
turale ale statului cu 7,3 la sută față 
de anul 1970, fiind alocate pentru în- 
vățămînt, sănătate, cultură, asigurări 
sociale și alte acțiuni 36,5 miliarde lei.

Constituind unul din principalele 
domenii ale nivelului 
vizionarea populației 
consum s-a înscris in 
linie ascendentă, care, cu toate că în 
unele perioade a prezentat și defi-

(Urmare din pag. I)

ACEST INDUSTRIA METALURGICĂ

PRIN CREȘTE
PRODUCTIVITĂȚII

Rezultatul îndeplinirii planului pe anul 1971, elocventă imagine a 
muncii pline de abnegație a poporului nostru, evidențiază, între reali
zările obținute, și cele din industria metalurgică. Aceste realizări con
stituie un prim pas pe drumul înfăptuirii sarcinilor cincinalului, în 
cadrul* căruia colectivele de lucrători diu industria metalurgică și-au 

... propus, ca, alături de.,alte măsuri de mare amplitudine îndreptate spre 
atingerea obiectivelor, să ridice productivitatea muncii lor la nivelul 
celor mai bune realizări pe plan mondial. Anul trecut, productivitatea 
muncii înregistrată pe ansamblul industriei metalurgice a fost mai 
mare cu 8 210 lei salariat decît cea planificată. In 1972, prin plan, s'e 
prevede o creștere la acest indicator de circa 8 la sută, ceea ce va per
mite ca 72 la sută din sporul de producție să se obțină tocmai pe 
seama măririi productivității muncii. Fără îndoială, este o sarcină rea
listă, stabilită însă pe baza unor temeinice analize, care au ținut seama 
de posibilitățile actuale, cît și de dezvoltarea într-o concepție de largă 
perspectivă a metalurgiei. Intr-un cuvînt, e vorba de o sarcină pe de
plin realizabilă, mobilizatoare, care răspunde în mod direct 
sități ale progresului întregii noastre economii.

unor nece-

de trai, apro- 
cu bunuri de 
anul 1971 pe o

dențe, ...... _  ___ r__
mai bune decît in anul precedent, 
fiind puse la dispoziția populației 
mărfuri în cantități sporite, care au a- 
sigurat o creștere mai accentuată a 
vînzărilor de produse alimentare cu 
valoare nutritivă ridicată — carne și 
produse din carne, pește, ouă, zahăr 
— a bunurilor de folosință îndelun
gată, concomitent cu asigurarea ce
rințelor populației pentru produsele 
de Îmbrăcăminte, încălțăminte și al
tele. Grija pentru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de aprovizionare a 
populației va trebui să se manifeste 
în continuare prin urmărirea atentă 
a structurii fondului de mărfuri, mai 
buna gospodărire și repartizare a a- 
cestuia pe teritoriul țării, precum și 
prin lărgirea și diversificarea ga
mei de servicii prestate către popu
lație.

Oamenii muncii din patria noastră 
văd in înfăptuirile anului 1971 o 
grăitoare confirmare a adevărului, de 
care s-au convins de-a lungul anilor 
construcției socialiste, că întreaga 
politică a partidului de dezvoltare e- 
conomică a țării, de sporire a avuției 
materiale și spirituale a societății 
noastre slujește pe de-a întregul in
tereselor celor ce muncesc, este sub
ordonată țelului fundamental al ri
dicării sistematice a bunăstării po
porului. Tocmai de aceea, întregul po
por își consacră energiile și forțele 
creatoare pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al X-lea al partidu
lui, a prevederilor planului cincinal, 
care, din primul an, s-au îndeplinit 
cu succes.

Cum se va acționa, concret, pentru 
înfăptuirea acestei prevederi 1 In 
primul rînd, atenția va fi îndreptată 
spre folosirea cu randament superior 
a puternicului fond tehnic existent 
în uzinele metalurgice. în acest sens, 
programarea în regim optimizat 
a fabricării sortimentelor, îmbunătă
țirea tehnologiilor și a structurii pro
ducției — pentru creșterea valorii 
acesteia — reducerea opririlor acci
dentale și tehnologice, în vederea 
creșterii indicilor extensivi de utili
zare a agregatelor, raționalizarea 
muncii — prin organizarea mai bună 
a locurilor de muncă și a transportu
rilor interne — constituie tot atîtea 
probleme care se cer soluționate. 
Pentru găsirea celor mai bune căi de 
rezolvare a lor, în fiecare întreprin
dere și centrală industrială, încă de la 
lansarea cifrelor de plan, s-a trecut 
la studierea acestor probleme, evi- 
dențiindu-se „punctele nevralgice", 
măsurile ce trebuie luate la nivel de 
minister, centrale, unități, precizîn- 
du-se, totodată, termenele de înde
plinire, precum și factorii care răs
pund de finalizarea lor.

Unele măsuri s-au și înfăptuit, al
tele sînt în curs de aplicare. Pe 
planul organizării superioare a mun
cii, bunăoară, o serie de activități 
comune întreprinderilor din aceleași 
centrale industriale — cercetări și 
proiectări, investiții, balanțe, plan- 
aprovizionare — au fost grupate la 
nivelul centralelor și, de asemenea, 
s-au precizat mai bine competențele 
și răspunderile factorilor de condu
cere, pentru a se crea acestora posi
bilitatea să se ocupe exclusiv cu 
rezolvarea problemelor producției. 
Concomitent, s-au determinat pe baze

producție, 
strangulare

MUNCII
ca-

a partidului — va analiza în profun
zime și va jalona căile și mijloacele 
cele mai bune pentru ridicarea ca
litativă a întregii activități econo
mice. De altfel, temele prevăzute 
a forma ordinea de zi axează dez
baterile ce vor avea loc în confe
rință pe cele mai arzătoare, mai im
portante probleme, cum sînt, de pil
dă, folosirea deplină a capacităților de 
producție, reducerea cheltuielilor de 
producție, creșterea productivității 
muncii și a rentabilității, înnoirea și 
ridicarea calității produselor, moder
nizarea activității de construcții- 
montaj și ridicarea eficienței eco
nomice a investițiilor, intensifi

carea schimburilor comerciale externe, 
îmbunătățirea structurii și creșterea 
rentabilității exportului, reducerea 
importului.

Ținind seama de caracterul larg re
prezentativ al participării ia această 
conferință — directori, directori gene
rali, secretari ai organizațiilor de par
tid, președinți de sindicate, secretari 
de U.T.C., muncitori fruntași, maiștri, 
ingineri-șefi. ingineri și economiști cu 
experiență din întreprinderi și cen
trale industriale, șantiere, intreprin-

institu- 
organe- 
condu-

deri, trusturi de construcții și 
te de proiectare, activiști ai 
lor locale de partid, cadre de 
cere din ministere, oameni de știință, 
cercetători etc — se poate afirma că 
ea va reprezenta un adevărat forum al 
oamenilor muncii de dezbatere a pro
blemelor fundamentale ale perfecțio
nării activității în industrie și con
strucții.

Este deosebit de important să rele
văm că — în spiritul practicilor noas
tre democratice — consiliile și comi
tetele oamenilor muncii din întreprin
deri și centrale industriale și de con
strucții, colectivele de muncă din uni
tățile economice își vor desemna re
prezentanții la conferință. Ei vor veni 
nu numai ca depozitari ai unei bogate 
experiențe, ci și colectind propuneri, 
sugestii, observații critice, inițiative 
din rîndurile colectivelor unde lu
crează — adică, cu alte cuvinte, vor 
aduce întreg tezaurul experienței 
înaintate și ai gîndirii avansate exis
tent în întreprinderile noastre. Desi
gur, în aceste împrejurări, însăși aceas
tă modalitate de desemnare a partici- 
panților trebuie să determine un pu
ternic reviriment in activitatea pro
ductivă, in munca politică din între
prinderi, să constituie un prilej de

de 
căilor de îmbunătățire a 

economice.
datoria organizațiilor de 
unitățile industriale și de 
să acorde o atenție cen-

analiză exigentă a rezultatelor, 
căutare a 
activității

Este de 
partid din 
construcții 
trală pregătirii acestei conferințe — 
desemnarea reprezentanților, con
sultarea largă a colectivelor pentru 
stabilirea problemelor și propuneri
lor ce urmează a fi ridicate la con
ferință — considerînd-o ca o acțiune 
politico-economică deosebit de im
portantă.

Viața a confirmat cu strălucire că 
întotdeauna cind conducerea supe
rioară a partidului s-a intilnit și a 
dezbătut nemijlocit cu oamenii 
muncii probleme importante ale vie
ții noastre 
concluzii și 
principială, 
tică pentru 
nomii. Nu 
apropiata conferință pe țară va des
chide noi orizonturi perfecționării 
și ridicării calitative a activității din 
industrie și construcții, în vederea 
îndeplinirii in condiții superioare a 
planului pe anul 1972 — an hotărî- 
tor pentru înfăptuirea cu succes a 
întregului cincinal.

economice au rezultat 
măsuri de înaltă valoare 
de mare utilitate prac- 
dezvoltarea întregii eco- 
incape îndoială că și

realiste capacitățile de 
stabilindu-se zonele de
— dintre care, unele au fost înlăturate
(la oțelăria II de la Combinatul side
rurgic Hunedoara, laminorul slebing 
de la Combinatul siderurgic Galați), 
altele (la I.S.C.L. Galați și la I.S. 
Cîmpia Turzii) vor fi eliminate încă 
în aceste prime luni ale anului cu
rent, . obținîndu-se astfel sporuri de 
zeci de mii de tone de produse meta
lurgice. Calea principală pe care o 
urmăm pentru lichidarea strangulări
lor din fluxul tehnologic este auto- 
utilarea, domeniu în care există re
zerve importante ce-și așteaptă va
lorificarea. Totodată, s-au elaborat și 
au început să fie aplicate în unități 
peste 500 de studii de organizare ști
ințifică a producției și a muncii — în
tre care aș aminti reorganizarea func
ționării uscătoarelor rotative la fa
brica de produse refractare „Răsări
tul" din Brașov, îmbunătățirea trans
porturilor interne la I.S. Cîmpia Tur
zii, organizarea sistemului de expe
diere a tablei la Combinatul siderur
gic de la Galați — fiecare din aces
tea avînd o eficiență economică a- 
nuală ‘ ......................... ..
lei.

Nu 
într-o 
între care Combinatul siderurgic din 
Galați și uzina de țevi „Republica" 
din București — s-au constatat nea
junsuri in domeniul programării lotu
rilor de produse potrivit contractelor 
economice. în anul în curs, s-au luat 
măsuri ca asemenea deficiențe să nu 
se mai manifeste ; în fiecare uzină 
metalurgică s-a trecut la progra
marea producției în funcție — strict
— de realizarea cantităților contrac
tate, ceea ce se va repercuta favo
rabil nu numai asupra activității be
neficiarilor de metal, dar va crea 
condiții pentru reducerea stagnărilor 
agregatelor siderurgice datorită re
ducerii numărului de schimbări teh
nologice la laminoare,, prin aceasta 
mărindu-se indicii intensivi și exten
sivi de utilizare a lor. Rezultatul ? O 
producție mai mare cu același număr 
de oameni, deci, creșterea productivi
tății muncii.

La nivel de minister, cît și în fie
care centrală industrială și uzină, o a- 
tenție constantă se va acorda intrării 
la timp în funcțiune și atingerii pa
rametrilor tehnico-economici proiec
tați Ia termenele stabilite în proiecte, 
de către toate noile capacități de pro
ducție prevăzute în acest an. Dispu- 
nînd de utilaje moderne, de mare 
randament, acestea au posibilitatea — 
producînd mai mult, cu un personal 
mai restrîns — să contribuie la creș
terea substanțială a productivității 
muncii pe ansamblul ramurii.

O problemă deosebită, de rezolva
rea căreia depinde, în mare măsură, 
creșterea producției și a productivi
tății muncii în industria metalurgică, 
constă în buna funcționare a agrega
telor și utilajelor, iar aceasta. Ia rîn- 
dul ei, este condiționată de asigurarea 
corespunzătoare cu piesele de schimb 
necesare. Nepregătirea din timp a 
documentațiilor tehnice pentru exe
cutarea pieselor de schimb, precum 
și aprecierile eronate ale unor nece
sități în acest domeniu ș.a. au deter
minat aminarea in 1971 a unor re-

de 800 mii lei — 1,3 milioane

mai departe decît anul trecut, 
serie de unități metalurgice —

parații capitale ale agregatelor 
zul reparațiilor la laminorul de 6 țoii 
de la uzina „Republica" din Capita
lă, cu repercusiuni nedorite asupra ' 
desfășurării normale a producției.' 
Pentru ca asemenea; situații să nu se 
mai repete, în fiecare uzină siderur
gică s-au luat măsuri pentru asigu
rarea întregului necesar de piese de 
schimb, în primul rînd, prin genera
lizarea schimbului II iși extinderea 
schimbului III în secțiile de prelucrări 
mecanice (in producția de bază, „prin 
definiție" se lucrează în trei schim
buri complete). Ne trebuie, deci, noi 
muncitori calificați — strungari, fre
zori, rabotori ș.a. O parte îi pregătim 
în școli profesionale și prin calificare 
Ia locul de muncă ; ei nu acoperă însă 
necesitățile. Iată de ce, în ultimul 
timp, atenția a fost îndreptată spre 
revizuirea locurilor de muncă, in sco
pul raționalizării fluxurilor tehnolo
gice, a transporturilor interne — prin 
organizarea superioară a muncii și fo
losirea metodelor științifice de lucru, 
prin introducerea și extinderea mun
cii in acord. Vizăm îmbunătățirea 
normativelor de personal, creîndu-se 
astfel condiții ca lucrătorii deveniți 
disponibili să fie redistribulți atît la 
obiectivele noi construite și la cele ce 
se dezvoltă, cît și — mai ales — spre 
sectoarele de prelucrări mecanice, 
producătoare de piese de schimb din 
uzinele metalurgice.

în legătură cu extinderea activită
ții de prelucrare a pieselor de 
schimb — cum am arătat, extrem de 
importantă pentru bunul mers al 
producției de bază — se ridică' însă o 
problemă. Despre ce e vorba ? în ac
tivitatea de construcții de mașini din 
metalurgie — adică în activitatea de 
producție a pieselor și subansamble- 
lor de schimb — productivitatea în 
expresie valorică a lucrătorilor este 
de peste trei ori mai mică decît 
cea a muncitorilor din sectoarele de 
bază ale ramurii noastre,1 respectiv, a 
mețalurgiștilor. Raportarea acestui 
indicator se face însă pe ansamblu, 
în aceste condiții; pentru a realiza 
mai ușor sarcina de creștere a pro
ductivității muncii, pe total, conduce
rile unor centrale și unități siderur
gice nu vizează dezvoltarea activității 
proprii de fabricare a pieselor de 
schimb. Dar, cum producția de piese 
de schimb are o importanță crucială 
pentru desfășurarea corespunzătoare 
a producției industriei metalurgice, 
pentru îndeplinirea exemplară a tu
turor indicatorilor economici, aș pro
pune ca în industria metalurgică, 
unde, cum am arătat, există diferențe 
mari de productivitate între ramura 
de bază (metalurgia) și ramura auxi
liară (construcțiile de mașini), să se 
planifice de organele de resort 
și să se raporteze indicatori se
parați de productivitate — în expre
sie valorică. Prin aceasta, s-ar putea 
urmări și controla fiecare unitate pe 
cele două activități distincte, iar com
pletarea numărului de lucrători s-ar 
face în funcție de necesitățile reale 
ale fiecărui sector.

Desigur, nu am abordat decît unele 
din domeniile în care se acționează în 
unitățile siderurgice pentru creșterea 
rapidă și consistentă a productivită
ții muncii în acest an. în fiecare cen
trală industrială, în fiecare uzină me
talurgică există o multitudine de 
posibilități latente a căror valorificare 
poate duce operativ și în mod ne
mijlocit la sporirea productivității 
muncii. Folosesc acest prilej pentru 
a sublinia că metalurgiștii sînt hotă- 
rîți să fructifice din plin și neîntîr- 
ziat rezervele de care dispun în acest 
domeniu, pentru a munci cu mai mult 
folos, a obține rezultate mai valoroa
se, in vederea îndeplinirii riguroasi 
o sarcinilor ce Ie revin în acest an ș 
in întregul cincinal.

Ing. Traian ȚECU 
director general adjunc 
în Ministerul
Industriei Metalurgic#
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graficului de mai sus, în
că de-a lungul unei ierni

de griu la hectar, 
recoltare, cu noua 
Singura problemă 

nemijlocit Ia o sF-

aproape ni- 
răspunsurile 
se întrevadă

aparținătoare comunei Stă-

Pagini despre patriotismul
și conștiința revoluționara

Este o inițiativă și o lu
crare valoroasă și o între
prindere meritorie asumată 
de colectivul Institutului de 
studii istorice și social-po- 
litice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., de a purcede la 
abordarea istoriei mișcării 
revoluționare și democratice 
de tineret din Româ-'ia, re
unind, în mare, seria unor 
importante mărturii și do
cumente, unele mai puțin 
cunoscute, despre lupta ți 
activitatea semicentenară a 
Uniunii Tineretului Comu
nist Român ♦).

Acest amplu material — 
desprins din însăși realita
tea istorică la care se ra
portează — și înfățișat cu 
talent și căldură, astfel ca 
să dea cititorului o imagine 
cursivă și de ansamblu a 
conținutului „filelor" de 
viață parcurse este, mai 
ales pentru unii dintre cei 
pomeniți în carte, și un 
prilej de bucurie și de emo
ție, asemănător revederii cu 
un frate, sau cu un tovarăș 
drag, după mulți ani de aș
teptare și corespondențe 
sporadice.

Trecerea anilor n-a făcut 
decît să confirme adevărul 
și dreptatea ideii ir comu
niste care i-au însuflețit ne 
uteciștii noștri în tot acest 
lung și zbuciumat răstimp 
de o jumătate de veac și să 
demonstreze previziunea 
realistă a conducerii de 
partid în educarea și orien
tarea tinerelor cadre de 
patrioți — plini de credință 
și abnegație și de roman
tism revoluționar, — spre 
înfăptuirea visului Româ
niei socialiste.

Vreau să spun că a fost 
o minunată școală de oa
meni, fiindcă majoritatea 
absolută a membrilor tine
retului comunist, de la în
ființarea organizației mar- 
xist-leniniste de tineret la 
scară națională acum cin
cizeci de ani (care din pri
măvara anului 1924 a luat 
denumirea de U.T.C.), și 
pînă in vremea mai apropi
ată de azi, uteciștii, de- 
veniți membri ai partidu
lui, și-au îndeplinit cu fi
delitate și ardoare și cu un 
înalt simț al onoarei, misiu
nile ce li s-au încredințat 
în viața publică de-a lun
gul anilor, sau privind pro
pria lor viață, punînri tot
deauna interesele palrjei. 
înaintea oricărui ' interes 
personal.

Astăzi tnsă, dintre cei 
scriși în „filele" acestei is
torii și ale celor viitoare, 
mulți nu mai răspund Ia 
apel, pentru că au căzut e- 
roic, în multele, grele și ne
miloase lupte, pe buze cu 
strigătul speranței în victo
ria ce nu va întîrzia. Glo
ria lor va rămîne nepieri
toare în inimile noastre și 
ale tuturor 
țăranilor și 
cu dragoste < 
t.uror celor i 
cialism.

In carte 
tradițiile progresiste, revo
luționare . de luptă ale 
U.T.C. sub conducerea par
tidului, izbînzile repurtate

— nu sînt ocolite nici erori
le ce s-au făcut în îndru
marea organizației de ti
neret. Astfel 
că, începînd 
doua jumătate 
1936, tocmai cînd asupra ță
rii se abăteau timpuri gre
le, „fără a cunoaște temei
nic situația Uniunii Tinere
tului Comunist din Româ
nia, care realmente desfă
șura o activitate cu reali
zări însemnate în mobiliza
rea tineretului, unele cadre 
din conducerea de atunci a 
partidului au aplicat meca
nic o rezoluție a Congre
sului al VI-lea al Interna
ționalei Comuniste a Tine
retului, care, de fapt, a 
dus la desființarea organi
zațiilor .comuniste de tine
ret". Frontul studențesc 
democrat, lovit la bază, a 
încercat și el să facă față 
împrăștierii forțelor și

este desigur și aceea 
rezistența antihitleristă, în 
pregătirea insurecției ar
mate. Acțiunea antifascistă 
din Piața Obor, din 3 no
iembrie 1940, a evidențiat 
patriotismul fierbinte al 
comuniștilor. Această ma
nifestație, desfășurată sub 
lozincile „alungării naziști
lor din țară", „stîrpirii ja
fului germano-legionar" și a 
„instaurării unui guvern 
popular" s-a soldat cu grele 
jertfe. Pe locul bătăliei, în 
aceeași noapte au fost răs- 
pîndite sute de manifeste 
semnate de C.C. al U.T.C., 
în care tineretul era che
mat să continue lupta în 
cadrul „Frontului unic pa
triotic al tineretului". Un 
val’de arestări și condam
nări grele seceră fruntea 
organizației în . următorii . 
doi ani, dar mereu alte 
cadre ridică steagul și-I duc

»e colectează bani, Îmbrăcă
minte și arme pentru for
mațiunile de partizani din 
Oltenia de nord.

In vara fierbinte a anu
lui 1944, tinerii patrioți,
conduși de uteciști, „au în
ceput să se organizeze în 
Formațiuni de luptă patrio
tică și să se înarmeze, fiind 
gata să intervină la sem
nalul dat de partid". Des
pre 
ra 
dă din Capitală și

• muncitorilor, 
intelectualilor 

de țară, ale tu- 
ce cred în so-

— evocîndu-se

♦) File din istoria U.T.C. 
(Autori : C. Bărbulescu, 
Fl Dragne, C Mocanii, 
C. Petculescu, Al. Șiper- 
co, N. Tue), Editura Po
litică, București — 1971, 
415 pagini.

Întreruperii contactelor, 
schimbînd tactica de orga
nizare și influențare, cu o 
capacitate însă practic 
mult slăbită. Cu toate a- 
cestea, uteciștii cei 
activi, tinerele cadre
partid, cu sprijinul entu
ziast al elementelor demo
cratice din rîndurile stu- 
dențimii și-au continuat e- 
forturile în vederea creării 
unui front popular și a re
zistenței împotriva asaltului 
organizațiilor fasciste care 
pătrundeau, cu violență în 
universități, în . special 
„Garda de Fier". Despre 
această perioadă, pină la 
reînființarea U.T.C.-ului în 
toamna anului 1939, în aju
nul războiului, aceste File 
din istoria U.T.C. aduc 
multe date, deși, cred eu, 
față de amploarea și varie
tatea acțiunilor s-ar fi pu
tut. aduce încă multe al
tele.

Reconstituirea U.T.C.-ului 
nostru, la conferința ținută 
la București, în octombrie 
■1939 (într-o casă conspira- " 
tivă de pe Șoseaua Giurgiu
lui) și' alegerea ca secretar 
generai a '■■"■ tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în frun
tea unui Comitet Central, 
îndrăzneț- și întreprinzător, 
din tineri muncitori și in
telectuali membri de par
tid, printre care și Miron 
Constantinescu (legătura su
perioară a redacției revis
tei noastre studențești „Ca
dran") a propulsat cu înze
cită energie activitatea 
partidului în rîndurile ti
neretului. Putem afirma eu 
legitimă mîndrie că „în a- 
nii negri ai dictaturii re
gale, ai fascismului și răz
boiului, U.T.C. a fost cea 
mai importantă organizație 
de masă a partidului și cea 
mai apropiată acestuia, con
stituind rezerva sa de bază 
și principalul său ajutor".

O altă perioadă, deosebit 
de importantă, în luptele 
la care participă tineretul 
comunist sub 
organizațiilor

mai departe, în lupta neos
tenită împotriva regimului 
antonescian și războiului 
hitlerist, îh mișcarea patri
otică de rezistență, pentru 
„o Românie liberă, inde
pendentă și democratică", 
prin toate formele și mij
loacele legale și ilegale', ce 
ni s-au făcut cunoscute și 
despre care mai sînt multe 
de povestit.

Una dintre aceste forme 
de acțiune este pe larg 
menționată în capitolul in
titulat „împreună cu co
muniștii spre insurecția ar
mată", care de asemenea 
ar merita să fie îmbogățit 
cu multe alte exemple 
teresante E vorba, 
pildă, de constituirea 
către U.T.C., în cadrul 
niunii patrioților" de.

îri- 
de 
de 

„U- 
......... ,____ . . cu-
rînd înființată de partid, a 
grapelor de „tineri patrioți" 
care desfășoară o am
plă și variată activitate, în 
ceie mai diverse situații și 
sub diferite titulaturi. Un 
alt exemplu : La Craiova, 
în” anii- 1942/43, “elevi din. 
cursul superior al liceelor 
..Frații Buzești" și „Nico- 
lae Bălcescu" participau la 
ședințele unui cenaclu de 

' cultură patriotică antifas
cistă, răspîndesc manifeste 
și „fluturași" și citesc „Ro
mânia liberă", ziar ilegal .cu 
apariție regulată al Uniu
nii Patrioț.Uor ; în octom
brie 1943, ucenicii de la 
Atelierele de reparații re
fuză să iasă la lucrul 
pentru comenzile de război, 
pe motiv că nu le 
sînt satisfăcute revendică
rile ; elevii Școlii militare 
de ofițeri de -rezervă de ar
tilerie din localitate duc 
muncă de lămurire anti- 
hitleristă printre soldații și 
ofițerii români ; iar în 
noaptea de 31 decembrie 
1943 are loc în mansarda 
casei din str. Horez nr. 24 
unul din acele „revelioane" 

- organizate de tinerii pa- 
trioți în toate colțurile ță
rii sub nasul autorităților. 
Se provoacă sabotaje mași- 
nii de război antonesciene.

participarea aceste
ia luptele de stra- 

" ■' .i restul
țării, la 23 august și in zi
lele următoare nu se va pu
tea scrie suficient, fără a 
menționa că „prima promo
ție de uteciști care intrau 
legal în rîndurile organiza
ției a completat adeziuni 
chiar în zilele furtunoase 
ale luptei cu arma in 
mină"

Au urmat zilele fără o- 
dihnă ale luptei conduse de 
P.C.R. pentru putere, pen
tru democratizarea țării, 
pentru victoria forțelor 
democratice, în care timp 
consolidarea politică, ideo
logică și 
a U.T.C.-ului. în frunte cu 
încercatul său secretar 
neral, tovarășul . Nic 
Ceaușescu, se realiza 
ritm rapid. Printre acțiunile 
importante menite să spri
jine această activitate pre
santă și multilaterală se 
înscrie și apariția, la 5 no
iembrie 1944, a „Scînteii ti
neretului", organ al C.C. al 
U.T.C., care își propune să 
fie „ziarul luptei tuturor 
forțelor tineretului,. alături 
de întregul popor, pentru 
o Românie liberă, indepen
dentă, democratică". Sînt 
ani în care au avut Ioc 
numeroase acțiuni și eve
nimente, acte memorabile 
de patriotism și conștiință 
revoluționară despre care 
oricît de mult am vorbi și 
am scrie ar fi totuși prea 
puțin. Mi se pare, de aceea, 
că și capitolul respectiv din 
carte ar putea fi îmbogățit. 
Așteptăm însă cărți și filme 
care să-1 completeze, ba
zate pe fapte autentice cu
noscute de mulți dintre noi 
și ogbndite în presa timpu
lui, în fotografii, rubrici și 
pagini întregi de reportaje 
și comentarii entuziaste.

Mă opresc aici cu această 
meditație pe marginea File
lor din istoria U.T.C., de
oarece restul sumarului 
cărții se ocupă de o perioa- 
dă relativ recentă, de eve
nimente mai. des evocate în 
anii din urmă, cu diferite 
prilejuri și pe care ulti
mele două capitole le re
consideră cu multă acura
teța, încheindu-se cu un ti- 
tlu-angajament: „Uteciștii, 
toți tinerii României socia
liste vor fi prezenți întot
deauna acolo unde patria 
îi cheamă".

Tipărit în perioada de 
pregătire a manifestărilor 
ce vor fi prilejuite de se
micentenarul Uniunii Tine
retului Comunist din pri
măvara aceasta, volumul 
apărut la „Editura Politică" 
este o carte de referințe u- 
t.ilă și necesară, care des
chide în chip fericit calea 
unei mai mari Istorii, cu- 
prinzînd „file" mai multe și 
mai bine legate cu minu
natul . fir de purpură al ti
nereții comuniștilor 
mâni.

Despre Luna
de pe cer sau 
despre ogoarele

Un incunabul unicat 
în bibliotecile noastre

Identificarea recentă 
in biblioteca Muzeu
lui culturii românești 
din Scheii Brașovului a 
unui exemplar (triod 
penticostar) din pri
mele cărți slavone ti
părite cu litere chirilice 
în anul 1491 la Craco
via, de către Schwei
poldt Fyol, ar stârni cu 
siguranță 
noscuților 
cetători 
problemă 
naitescu și Virgil Mo-

scrisă cu litere chiri
lice. greșit transcrisă. 
Fiind vorba de secolul 
al 17-lea, cercetătorii 
respectivi nu au fost 
tentați să o studieze.

In realitate,, data res
pectivă se referea la 
achiziționarea cărții 
din. anul 1541, pentru 
biserica din Rîșnov, de 
lingă Brașov, iar per
soanele participante, 
menționate cu această 
ocazie, aparțin toate 
primei jumătăți a șe-

■litere chirilice, activi
tatea acfestuia mărgi- 
nindu-se la un sițigur 
an. la anul 1491, din 
cauza inchiziției, cafe a 
oprit tipărirea cărților 
ortodoxe. dispunînd 
chiar arestarea tipo
grafului și confiscarea 
cărților găsite. Este 
de menționat faptul că 
la baza acestor tipă
rituri' au stat, după 
cum s-a stabilit de ma
joritatea 
români

cercetătorilor 
______ . ____ Și străini, iz- 
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i — a lui Ștefan' 
cel Mare — era vestită 
prin renumitele ei școli 
de caligrafi-copiști, re- 
prezentînd un puternic 
centru cultural pentru 
răsăritul Europei. 

Participarea nemij
locită a românilor la 
tipărirea primelor cărți 
slavone cu litere chiri
lice subliniază încă 
o dată vechimea, tra
diția și vigoarea cultu
rii noastre, pe planuri 
care depășesc hotarele 
țării. Studiile viitoare 
pe care le vom între
prinde asupra acestei 
lucrări sperăm să aducă 
noi contribuții într-un 
domeniu mai puțin cu
noscut din istoria cul
turii noastre vechi.

anul 1961 că în biblio
tecile noastre nu dis
punem de nici un e- 
xemplar din aceste 
cărți, iar al doilea re- 
mareînd, în anul 1970, 
că tipăriturile lui 
Schweipoldt „fiind 
cărți-incunabule, ex
cepțional de prețioase 
și negăsindu-se în 
fondurile de rarități 
din bibliotecile noastre, 
nu avem posibilitatea 
de a face cuvenitele 
mențiuni bibliotehni- 
ce“. Totuși, în fondul 
cărții vechi din biblio
teca brașoveană există 
un asemenea exemplar 
de mai bine de patru 
secole, fără ca cerce
tătorii de pînă astăzi 
să-și fi dat seama de 
valoarea unică a aces-

gumentat, științific, chiar dacă, din- 
tr-un motiv sau altul, localnicii ezi
tă sau nu sesizează la un moment 
dat o seamă de fapte și fenomene. 
Considerăm că un rol de seamă al 
brigăzii, avînd în vedere și pregă
tirea profesională a membrilor săi, 
este și acela de a se situa cu un 
pas înaintea țăranilor cooperatori și 
a clarifica la timp o seamă de pro
bleme ce frămîntă satele. A te si
tua pe poziția comodă a așteptării, 
a invoca scuza că în „cutiuța de la 
cămin" nu a existat formulată nici 
o chestiune inspirată. din actualitate, 
înseamnă a abdica de la misiunea 
politică cu care au fost investite bri
găzile științifice. De fapt, rațiunea 
înființării brigăzilor științifice locale, 
în locul celor județene, care străba
teau satele Ia intervale mari, cu pro
bleme rupte de realitate, a fost toc
mai aceea a legării lor strinse de via
ța comunei, a sporirii promptitudinii 
informației și a operativității ac
țiunii.

A doua întrebare adresată brigăzii. 
CU CE PRILEJ IEȘITI IN PUBLIC 7 
O situație la zi ne-a fost pusă ime
diat la dispoziție.

Totul a pornit de la un schimb de 
experiență. In comuna Stănești, ju
dețul Ilfov, brigăzile științifice din 
11 comune vecine s-au întîinit, pe la 
sfîrșitul anului trecut, să discute des
pre felul cum acționează ele, în ce 
măsură își justifică renumele de 
„pionieri" ai vieții cultural-științifice 
locale, adueîndu-și o contribuție de 
seamă — alături de celelalte instituții 
și organizații din comună (cămin cul
tural, organizație U.T.C., de femei, 
școală etc.) învestite toate, în egală 
măsură, cu aceeași misiune nobilă — 
la educația comunistă a localnicilor. 
Musafirii au venit hotărîți să învețe 
de la manifestarea-model ce se pre
gătise. Public numeros, animație,. at
mosferă festivă. In final, oaspeții au 
avut însă o nedumerire.

— De ce nimic (sau 
mic) din întrebările și 
formulate n-a lăsat să 
că manifestarea avea loc la Stănești, 
într-o comună cu problemele ei Con
crete, nu din cele mai simple, în care 
oamenii sînt, sau ar trebui să fie, pre
ocupați de a lucra mai bine pămîn- 
tul. de a întreține la timp culturile, 
de a strînge la timp recoltele de pe 
cîmp, de a redu
ce pagubele, care, 
aici, se ridică în 
fiecare an la mi
lioane de Iei.

Să punem a- 
ceastă „omisiune" 
pe seama mo
mentului festiv 
sau a neînțelege
rii și necunoaște
rii realității ? O 
vizită la Stănești 
ne-a edificat pe 
deplin. Confrun
tată cu două în
trebări fundamentale pentru sectorul 
discutat („Ce subiecte abordați ?“, și 
„Cu ce prilej ieșiți în public ?“). bri
gada științifică de aici și-a pus in 
lumină slăbiciunile.

Așadar, prima întrebare : CE SU
BIECTE ABORDAȚI ? La întîlnirea 
cu publicul din centrul de comună, 
din luna noiembrie, brigada științi
fică s-a ocupat de Organizația Na
țiunilor Unite, de gripă, de cosmo- 
nauți, de felul cum se pot obține can
tități mai mari 
de sistemul de 
combină CT.2R. 
care se referea 
tuație concretă din comună — apa
riția unor utilaje agricole noi — era 
aceasta din urmă (și într-o mult mai 
mică măsură cea privitoare Ia grîu). 
Fără a ,mininji^iz^.im[x>.rtanța^șL.u.- 
tîlitatea uhor informații gerieralfe djn 

' domenii extrem'"de diverse, putem 
totuși întreba : care este menirea li
nei brigăzi științifice ? In cazul de 
față, cînd la Stănești țăranii coope
ratori stau pasivi, sau preferă să lu
creze la alte unități agricole din jur, 
în timp ce pămintul nu e folosit de- 
cît într-o foarte mică proporție, cînd 
recoltele se strică pe cimp, se im
punea ca brigada să abordeze o te
matică specială privind clarificare* 
tocmai a acestor probleme de ordin 
social și economic.

— Desigur, afirmă Ludovic Căpățî- 
nă, secretarul comitetului comunal de 
partid — rolul dominant al brigăzii 
științifice este acela de a răspunde 
problemelor curente, care apar zi de 
zi într-o colectivitate, problemelor de 
producție și viață specifice locului 
respectiv.

Fără îndoială, așa stau lucrurile. 
Numai că intre teorie și practică apar 
dezacorduri. în timp ce brigada știin
țifică discută despre Lună și cosmo- 
nauți. în Stănești sătenii comentează, 
de cîte ori li se ivește prilejul, noul 
„sistem" al inginerului Dumitru Io- 
nescu, șeful fermei horticole, de a 
obține o recoltă de ceapă la... doi ani, 
faptul că însemnate cantități de pro
duse au rămas pe cîmp, că nearin'- 
du-se o mare suprafață de teren se 
va diminua viitoarea producție, sau 
despre felul cum ar trebui aplicat 
acordul global etc. Nu constituie, 
oare, acestea teme demne de a fi
gura în atenția brigăzii științifice ? 
Desigur. Iar „explicația" neglijării lor 
ne-o oferă prof. Iacob 
ponsabilul brigăzii :

— Noi așteptăm să se 
multe întrebări la 
plasată în căminul cultural. Apoi or
ganizăm manifestarea și răspundem 
tuturor întrebărilor.

Un asemenea punct de vedere își 
vădește, in practică, slăbiciunile. Pro- 
cedîndu-se astfel, se uită că briga
da științifică este, în primul rînd, un 
instrument al muncii politice de 
masă din comună — și nu să aș
tepte pasiv „să fie sesizată oficial", 
prin întrebări. Ea trebuie să adop
te o poziție activă față de eve
nimentele locale, să le supună dez
baterii colectivității, să le explice ar-

CE SUBIECTE ÎNȚELEGE 
SA ABORDEZE 

BRIGADA ȘTIINȚIFICĂ

In noiembrie și de
cembrie, brigada 
a fost prezentă în 
satele Stănești și 
Oncești, iar în ia-, 
nuarie a urmat' 
Ghizdaru. O ashri 
menea planificare 
creează din nou 
nedumeriri. In 
primul rînd, pen
tru că brigada 
științifică are da
toria să apară in 
fața sătenilor nu 
doar la date fixe, 
ci ori de cîte ori 

de cîte ori obșteaeste nevoie, ori
se află în fața unor probleme acute, 
la clarificarea cărora aportul brigă
zii se poate dovedi salutar. In al doi
lea rînd, deoarece dacă ar fi să dăm 
crezare 
seamnă 
întregi, cu o „ieșire” în fiecare lună, 
satelor 
nești le-ar veni rindul o singură dată 
la întîlnirea cu brigada științifică. 
Ceea ce este cu totul insuficient, 
gindindu-ne la bogăția de fapte de 
viață care apar zi de zi în viața 
satului.

Discuțiile purtate, graficul consul
tat ne-au permis să descifrăm o oa
recare nuanță festivistă în organi- 

.. zarea acestor manifestări. Pentru ca 
I brigada științifică să 6e întâlnească cir 

sătenii este oare necesar întotdeauna' 
f! cadrul oficial .-al căminului cultural? 

Ce-1 împiedică pe organizatori să fo-’ 
losească în scopul unei metodice și 
operative propagande științifice dife
ritele ocazii cînd țăranii cooperatori, 
se întâlnesc ? De pildă, cu prilejul 
adunărilor generale ale cooperativei 
agricole, cînd discuțiile se poartă de 
regulă pe marginea unor fapte con
crete. La Stănești, o asemenea mo
dalitate n-a fost încă folosită.

Și o ultimă constatare. Programul 
brigăzii științifice este văzut și de 
comitetul comunal de partid. Nici aici 
însă nu s-au făcut auzite acele su
gestii menite să-i vitalizeze activi-, 
tatea, să transforme brigada intr-un 
organism de intervenție activă. Dis
cuțiile purtate la Stănești ne-au ofe
rit certitudinea că organele locale .cu
nosc ce trebuie făcut pentru reme
dierea deficiențelor, că intențiile lor 
vor fi transpuse în fapte neîntîrziat.

Firește, am luat un exemplu din mul
te altele. In unele din articolele pe 
această temă am evidențiat experien
ța bună din multe comune din țară, 
în Ilfov. Bihor, Constanța, Maramu
reș există zeci de brigăzi științifice 
care și-au” înțeles adevărata menire. . 
In comuna Petru Rareș, județul Bis- 
trița-Năsăud, brigada alcătuită din 
11 specialiști localnici se deplasează 
bilunar în cele 5 sate aparținătoare, 
cu un program alcătuit atît din te
me generale, cit și cu problemele e- 
conomice ale-comunei. De curînd, la 
Nănești, în Vrancea întîlnirea bri
găzii cu locuitorii a prilejuit un dia
log palpitant pe probleme de educa
ție moral-cetățenească și ateist-ști- 
înțifică. Dar tocmai aceste exemple 
pozitive impun ca faptele critice se
sizate în ancheta „Scînteii" să con
stituie un prilej de analiză și con
fruntare pentru comitetele județene 
de cultură și educație socialistă. Lo
cuitorii din satele și comunele noas
tre sînt primii care așteaptă ca pre
tutindeni o asemenea optică asupra 
rațiunii de a fi a brigăzii științifice 
să se materializeze în practică.
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i tei cărți. Aceasta se
1 datorește în conside

rabilă măsură faptului 
că in inventarele bi
bliotecii, mai riguros 
ținute din a doua ju
mătate a secolului al 
XIX-lea, această carte 
a fost inventariată și 
reinventariată printre 
cărțile aparținînd seco
lului al 17-lea, respec
tiv anului 1641, dată

urmare, 
carton ; 
găsea în Biblioteca ro
mânească din Scheii 
Brașovului, fapt care 
presupune de la sine 
că tipărirea ei a avut 
Ioc înaintea 
date, curînd 
ceasta dată i 
părînd in 
menționată.

Studiind cartea res
pectivă, de la înceDut 
ne-a atras atenția xilo
gravura care precede 
textul și care poartă 
pe o eșarfă, în partea 
de jos, numele lui 
Schweipoldt Fyol. Com- 
parînd această xilo
gravură, precum și 
formatul literelor chi
rilice ale textului cărții, 
cu diferite reproduceri 
din alte tipărituri ale 
lui Schweipoldt, aflate 
în bibliotecile străine, 
identificarea apare e- 
videntă. Ne găsim, prin 
urmare, în fața unui 
exemplar — a ■ celui 
mai complet — din 
cărțile lui Schweipoldt 
Fyol, care, după cum se 
știe, a tipărit pentru 
prima dată în isto
rie cărți slavone cu

i acestei 
după a- 

cartea a- 
biblibteca

conducerea 
partidului.

Prof. dr. 
Emil MICU 
directorul muzeului
Scheii Brașovului

Prof. dr. 
Ion Radu- 
MIRCEA
Institutul de 
sud-est europene

studii

Laborator de cercetări
interdisciplinare

Mihnea GHEORGHIU

CLUJ. (Corespondentul „Scân
teii", AI. Mureșan). — La uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj a luat ființă un laborator 
de cercetări interdisciplinare a 
cărui conducere a fost încredin
țată acad. Tiberiu Popoviciu, 
președintele filialei Cluj a Socie
tății de științe matematice. în 
cadrul laboratorului vor lucra 
matematicieni, fizicieni, chimiști, 
biologi, cercetători în domeniul 
științelor sociale etc. în'vederea 
abordării în comun a unor teme 
de cercetare fundamentală, pre-

cura și soluționarea unor pro
bleme practice, aplicarea mate
maticii atît în științele exacte, 
cit și în cele umanistice.

Tovarășul Aurel Duca, primul 
secretar al comitetului județean 
Cluj al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, pre
zent la festivitatea inaugurală, a 
felicitat pe inițiatorii acestei in
stituții menite a fructifica mai 
cu eficiență potențialul intelec
tual al tuturor institutelor de 
cercetare și învățămînt superior 
din localitate.

cutia

Chilat,

strîngă 
special

res-

mai
am-

Radu CONSTANTINESCU 
Florea CEAUȘESCU
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• Fuga (ambele serii — pe ecran 
panoramic) : PATRIA ~ 10; 15; 
19.
• O duminică pierdută : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30.
• Misiunea tinerel Nhung • LU
MINA — 9—19,30 în continuare.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : CAPITOL - 9; 11,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, MELODIA — 
9,30; 12; 16; 18,30; 20,45.
• Ultimul războinic : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
4000) ; 20,15 (seria de bilete —
4001) , SCALA - 9; 11,15: 13,30;
16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Aventuri în Ontario ; LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30;

16; 18,30; 20,45, FAVORIT — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Love Story : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GRI- 
VITA — 9; 11,15; 13.30; J6; 18,15: 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Unchiul Vania : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Mirii anului II : FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45. EX
CELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA 
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Să cumpărăm o mașină de 
pompieri — 9—18,30 în continuare, 
Program de documentare — 20,15 : 
TIMPURI NOI.
• Copacii mor în picioare : VOL
GA — 11,30; 13,45; 16; 18,15:
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30: 
16: 18.15: 20,30.
0 Pe Donul liniștit — 10: 12, Dia
volul și cele 10 porunci — 14,15:
16.30, Casa din vale — 18,45, Să

ucizi o pasăre cintătoare — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Decolarea : LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30, POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
• Steaua de tinichea : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Abel, fratele tău : PACEA — 
15,45; 18; 20,15.
• Floarea de cactus : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• B. D. Ia munte și Ia mare :
DRUMUL SĂRII — 13,30; 17,45;
20, FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30, 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Cea mai frumoasă soție : BU- 
CEGI - 15,45; 18; 20,15. GIULEȘTI
— 15,30: 18; 20,30.
0 Neînfricatul Gyula, vâra și 
iarna : FLACĂRA — 13.30; 17,45: 
20.
• Sunetul muzicii : UNIREA — 
15,30; 19.
• Articolul 420 î LIRA - 15.30; 19.
• Sorgul roșu : FERENTARI — 
15.30: 17,45; 20.
• O floare și doi grădinari : 
CRÎNGAȘI - 15,30; 19. MIORIȚA
— 9; 12,30; 16; 19,30.

• Mihail Strogoff : MUNCA — 
15.30; 18; 20,15.
• Waterloo : PROGRESUL — 16; 
19.
• Aeroportul ; VIITORUL — 16;
19, COSMOS — 15,30; 19.

Anna celor o mie de zile : RA
HOVA — 15,30; 19.

teatre
• Filarmonica de stat „George
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Soliști: Emilia Petrescu,- 
Nicolae Andreescu, Dan Mușetes- 
cu — 20. ,
0 Opera Română : Don Juan — 
19.30.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatru] Național. „I. L. Cara- 
giale‘' (sala Comedia) : Cui i-e

frică de Virginia Woolf ? — 20 ; 
(sala Studio) : Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Nicnic 
— 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 : Pisica sălbatică
— 10,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30; 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teâtrul Glulești : Nunta lui Fi
garo — 19,30.
• Tfeâtrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 15, 
(sala din ștr. Academiei) :• De ce 
a furat zmeul mingea — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Șeful sectorului suflete
— 20.
• Teatrul de revistă ‘ și comedie 
„Ion Vasilescu'* : Fetele Didinei 
- 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie

„Ion Vasilescu" (sala Savoy) : 
Bimbirică — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Și femeile joa
că fotbal — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul Globus : ’72 circ ’72 — 
19,30.

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex.

9.05 Mai aveți o întrebare ? Pu
tem reconstitui cinci miliarde 
de ani de istorie a Pămîntu- 
lui ? (reluare).

10,00 Curs de limba germană (I). 
Participă : conf. dr. Victor 
Theiss, lector Grethe-Klaster 
Ungureanu și studenții Cris

tina Partiș și Radu Obreja, 
de la Facultatea de limbă 
germană — Universitatea 
București.

10.30 Film serial : „Sebastian și se
cretul epavei". Episodul „Co
nacul de la Morsan"

10.55 Confruntări. Controlul mun
citoresc asupra activității e- 
conomico-sociale a întreprin-

/ derii (reluare).
'11,15 Biblioteca pentru toți. Anton 

Pann.
11.55 Publicitate.
12,00 Telejurnal.
15.30 Teleșcoală • Filozofie șl so

cialism științific, clasa a XII-a.
x Locul și însemnătatea filozo

fiei în viața spirituală a so
cietății contemporane. Rapor
tul dintre filozofie și alte for
me ale conștiinței sociale. 
Prezintă : conf. dr. Constan
tin Pi coș.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Avanpremieră.

17,35 Prietenii lui Așchiuță.
13,00 Călușerul transilvănean. Emi

siune realizată Ia întîlnirea 
călușerilor din județele Alba, 
Sibiu, Brașov. Hunedoara

(Festivalul de la Deva — 23 
ianuarie. 1972).

18.20 Revista literară TV.
18.45 Stop-cadru.
19,10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici. „Isprăvile lui 
Mighty Mouse" : filmul „Cade 
cerul !"

19.30 Telejurnal.
20.00 Cronica politică Internă de 

Eugen Mândrie.
20,15 Film artistic : „Melodii nemu

ritoare". Un film despre via
ța compozitorului Pietro Masr- 
cagni. Cu : Pierre Cressoy, 
Carlo del Poggio șl N. Ber
nardi. Regia : G. Gentilomo

21,50 Drumuri în istorie, O nouă 
emisiune consacrată prezentă
rii monumentelor și muzee
lor țării. Cuvînt înainte, 
prof. univ. dr. Dumitru 
Berciu.

22,05 Din dansurile și muzica po
poarelor. Ansamblul folcloric 
,,Koko Racin'* din Skoplje — 
Iugoslavia.

22.30 „24 de ore".
22.45 Din țările socialiste. Imagini 

din Cuba.
î
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PRIMIRE LA TOVARĂȘUL
PAUL NICULESCU-MIZIL

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit o delegație 
a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, con
dusă de tovarășul Anton Vavrus, ad
junct al șefului Secție! Internațio
nale a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
eare, la invitația C.C. al P.C.R., se 
află în țara noastră pentru stabilirea 
planului de colaborare între P.C.R.

și P.C. din Cehoslovacia, pe perioada 
1972—1973.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat Teodor Marinescu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R..' și Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Miroslav Sulek, am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

Ședința Comisiei1 1

industrie, construcții si' I »
permanente pentru 
transporturi a M.A.N

In ziua de 3 februarie 1972, a avut 
loc la Palatul Marii Adunări Națio
nale ședința Comisiei permanente 
pentru industrie, construcții și trans
porturi, care a dezbătut raportul, 
concluziile și propunerile privind a- 
naliza activității Ministerului Mine
lor, Petrolului și Geologiei, efectuată 
din însărcinarea Consiliului de Stat.

Lucrările au fost conduse de Ale
xandru Sencovici, președintele co
misiei.

La ședință au participat Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, adjuncți ai ministrului, 
Dumitru Niculescu, inspector gene
ral de stat pentru controlul calității 
produselor, reprezentanți ai unor or
gane de sinteză și ministere, precum 
fi specialiști din aparatul de stat.

în cursul dezbaterilor, deputății și 
Invitații au scos în evidență efortu
rile deosebite ce se depun în această 
ramură pentru asigurarea unor can-

de materii prime și 
necesare dezvoltării în 
a economiei naționale, 
timp, a fost subliniată 

eforturilor

tități sporite 
combustibili, 
ritm susținut

în același 
necesitatea intensificării 
pentru autout.ilarea unităților minie
re, în scopul extinderii mecanizării 
și automatizării lucrărilor. Un loc 
important au ocupat problemele le
gate de sporirea preocupărilor mi
nisterului și unităților sale pentru 
creșterea, indicilor de utilizare a fon
dului de timp, a productivității mun
cii, folosirea intensivă a utilajelor, 
precum ,și pentru acordarea unei a- 
tenții sporite acțiunilor de protecția 
muncii și măsurilor social-culturale 
în unitățile, zonele și orașele mi
niere.

Raportul, împreună cu concluziile 
și propunerile rezultate din lucrările 
comisiei, vor fi înaintate Consiliului 
de Stat

(Agerpres)

0 delegație a Ministerului Comerțului Interior 
din R. P. Polonă a sosit in Capitală

O delegație a Ministerului Comer
țului Interior din R. P. Polonă, con
dusă de ministrul Edward Sznajder, 
a sosit joi seara în Capitală pentru 
a lua parte la convorbiri și la sem
narea Protocolului de schimburi de 
bunuri de larg consum pe anul 1972 
dintre ministerele de resort din cele 
două țări;

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Ni
colae Bozdog, ministrul comerțului 
interior, de alți membri ai conduce
rii acestui minister.

Au fost de față .Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Africa Centrală, Joseph Pp- 
tolot, a avut, joi dimineața, o între
vedere cu Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe..

La întrevedere au participat Petru 
B.urlacu. adjunct, al ministrului afa
cerilor externe, JJmilian j-Manciur- și' 
Valentin.-, Lipațțl,.. directori ,;în.,M.A,E,.

Au.p’fost prezenți -, Alberto? Sato, 
ambasadorul Republicii Africa Cen
trală la București, și membri ai de
legației guvernamentale din această 
țară, care participă la lucrările ce- 

” - —■—2 a Comisiei
economică și 
și Republica

fost abordate probleme privind evo- 
■ luția relațiilor bilaterale, precum și 

unele probleme ale situației interna
ționale actuale. (Agerpres)

lei. de-a Il-a sesiuni 
mixte de cooperare 
tehnică între România 
Africa Centrală.

în cursul convorbirii, 
fășurat într-o atmosferă cordială, au

care s-a des-

Sosirea unei delegații 
de activiști 

ai P.C. din Cuba
Joi a sosit în Capitală o delegație 

de activiști ai Partidului Comunist 
din Cuba care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noastră. 
Din delegație fac parte Carlos Orti- 
vero Cuesta, secretar al Comitetului 
provincial Havana al P.C. din Cuba, 
și Eduard Piloto Del Rio, secretar al 
Comitetului provincial Matanzas al 
P. C. din Cuba.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Iosif Szasz. 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Dimi- 
tfie Ancuța, secretar al Comitetului 
Municipal București al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

A fost prezent Jesus Guerrero, 
prim-secretar al Ambasadei Republi
cii Cuba la București.

Cronica zilei
în cursul dimineții de joi,în cursul dimineții de joi, noii 

ambasadori ai Republicii Cuba, Ni
colas Rodriguez Astiazarain, și Re
publicii Costa Rica, Benjamin Nunez 
Vargas, în Republica Socialistă Roma
nia au depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

*
în cadrul schimburilor culturale 

dintre Asociația oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale din 
țara noastră și Uniunea artiștilor din 
Republica Democrată Germană, joi 
lă amiază, la sala „Ateneu" din Ca
pitală, a avut loc vernisajul expo
ziției „Teatrul în Republica Demo
crată Germană".

La vernisaj au luat parte Cosțache 
Antoniu, artist al poporului, pre
ședintele Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și muzi
cale, reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, ăi Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, actori, re
gizori, scenografi, oameni de cultură 
și artă. Au participat, de asemenea, 
Hans Voas, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, membri ai amba
sadei, precum și reprezentanți ai 
corpului diplomatic.

Expoziția prezintă imagini din spec
tacolele diferitelor ansambluri, ma
chete, schițe de decor, costume, măști 
originale, afișe, precum și lucrări de 
critică literară și dramatică — reali
zări ale oamenilor de teatru, regizo
rilor și scenografilor din țara prie
tenă.

Cu prilejul vernisajului. Dina Co
cea, vicepreședinte al A.T.M.. și Man
fred Hausding, secretar al Ambasadei 
R.D.G. la București, au rostit alocu
țiuni. (Agerpres)
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CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

HUNEDOARA

Noul centru civic

Iulia—Zlatna—Abrud—Cîmpeni. Mo
dernizarea acestor drumuri prezintă, 
deopotrivă, importanță economică și 
turistică, asigurind legături rapide 
între pitoreștile așezări din munții 
Apuseni.

al Hunedoarei CONSTANȚA

și pescuit, obiecte de uz casnic, cos
tume naționale, fluiere, cimpoaie, 
buciume și cavale, numeroase alte o- 
biecte care ilustrează meșteșugurile, 
obiceiurile și portul din această zonă 
vrînceană de munte. Multe din cele 
aproape 1 000 de exponate donate de 
cetățenii comunei au o vechime 
peste 100 de ani.

de

24 DE ANI DE LA SEMNAREA

PRIMULUI TRATAT ROMÂNO - SOVIETIC

UN DOCUMENT ISTORIC
AL PRIETENIEI

Șl COLABORĂRII FRĂȚEȘTI

La Hunedoara a avut loc o amplă 
dezbatere asupra schițelor de deta
liu privind sistematizarea centrului 
civic al municipiului Hunedoara, lâ 
care au participat reprezentanți ai 
organelor de partid și de stat de la 
județ și municipiu, arhitecți, proiec- 
tanți. A fost aprobată noua configu
rație a centrului civic al municipiu
lui. Hunedoara. Aici se vor construi, 
printre altele, sediul . politic-admi- 
nistrativ, o casă de cultură, un ci
nematograf, casă pionierului, o sală 
pentru manifestări și spectacole cu 
2 000 locuri, blocuri moderne, spații 
comerciale, pasaje subterane pentru 
pietoni.

Garduri vii
împrejmuirea gospodăriilor 

garduri vii are un dublu scop : eco
nomisirea lemnului și îmbogățirea 
decorului în satele județului.. Numai 
în acest an, în comunele Mozăceni, 
Stolnici. Hîrșești, Lunca Corbului și 
altele se vor realiza 40 000 metri 
liniari de garduri vii. Materialul să
di tor va fi furnizat de întreprinde
rea de sere și pepiniere Argeș.

Cale lunga,

cu

drum de... asfalt
In județul Alba se desfășoară am

ple lucrări de modernizare a unor 
importante artere rutiere .După ter
minarea asfaltării drumului național 
Cîmpeni—Turda, continuă lucrările 
pe traseul Cîmpeni—Băița. care vor 
asigura o modernă legătură rutieră 
Oradea—Turda, străpungînd munții 
Apuseni, pe pitoreasca vale a Arie- 
șului. Lucrările de modernizare au 
început și pe drumul național Alba®

Micro-deltâ ^SUCEAVA >

pe litoral
între Constanța și Mamaia, pe ma

lul lacului Tăbâcărie, se pregătește 
acum, în plină iarnă, o nouă sur
priză pentru apropiatul sezon esti
val. Pe o suprafață de peste 3 hec
tare se amenajează o micro-deltă, 
reproducînd, în miniatură, pe aceea 
a Dunării. Un dig va permite vizi
tatorilor să admire vegetația și prin
cipalele specii de păsări ale Deltei. 
Peisajul va fi Întregit de prezența* 
două mori de vînt și o cherhana.

g CARAȘ 
SEVERIN

„Femina
Din inițiativa comitetului jude

țean al femeilor, la Reșița a luat 
ființă un club „Femina". Printre o- 
biectivele clubului figurează dezba
terea unor aspecte legate de muncă 
și activitatea, socială a femeilor, or
ganizarea petrecerii timpului liber 
în mod plăcut și util, inițierea celor 
mai tinere — și nu numai a acestora 
— în probleme gospodărești, de e- 
ducare a copiilor, igienă, medicină, 
cosmetică.

VRANCEA

Memoria satului
Locuitorii din Paltin au construit, 

în stil vrincenesc, pe temelie de pia
tră și din bîrne de molid, una din 
cele mai impunătoare clădiri din co
mună. Cele șapte încăperi ale sale 
sint destinate adăpostirii vechilor u- 
nelte agricole, de păstorit, vînătoare

• SPORT • SPOfcT • SPORT » SPORT • SPORT • SPORT

La Sapporo

„OLIMPIADA ALBĂ" A ÎNCEPUT
SAPPORO —. 3 februarie 1972. Tri

bunele patinoarului în aer liber Ma- 
komanai, din incinta satului olim
pic, sint arhipline. Spectatori, oficia
lități, iubitori ai sporturilor .de iarnă 
— peste 45 000 de persoane — asistă 
la deschiderea. celei de a 11-a ediții 
a Jocurilor olimpice de iarnă. Vintul 
flutură cîțiva fulgi, spectatorii sînt 
în așteptare. Este ora 11 fix. Bagheta 
dirijorului fanfarei se ridică și, si
multan, văzduhul rece se umple de 
sunetul grav al trompetelor, mareînd 
începerea festivităților. Sînt înălțate 
drapelele țărilor participante ; în tri
buna oficială își fac apariția împă
ratul Hirohito și împărăteasa Japo
niei, precum și premierul Eisaku 
Sato. Momentul este marcat de 21 de 
salve de salut.

Animația cuprinde tribunele, iar 
soarele își face apariția pe cer. în 
arena ovală a patinoarului intră, pe 
rind, echipele țărilor participante. în- 
cepînd cu cea a Greciei, Care deschide 
prin tradiție defilarea festivă a olim
piadelor. în aplauzele mulțimii trec 
prin fața tribunelor. în coloane ale 
tinereții și vigorii sportive, grupuri 
ce poartă însemnele distincte ale na
țiunilor reprezentate. în total sînt 35 
de delegații sportive, reprezentînd tot 
atîtea țări din toată lumea. Coloana 
„olimpicilor" — în care se remarcă și 
delegația României (formată din bo- 
beri, biatloniști schiori și un patina
tor) este încheiată de reprezentan
ții sportului japonez.

Echipele se grupează în incinta 
patinoarului. De 
în fața tribunei 
vintări Kogoro 
al comitetului de 
rilor olimpice din Sapporo, și Avery 
Brundage, președinte al C.I.O. La in
vitația acestuia, împăratul Hirohito

declară deschisă a 11-a ediție a Jocu
rilor olimpice de iarnă. Opt membri 
ai ^forțelor japoneze de autoapărare 
ridică drapelul olimpic. în timp ce un 
cor de 700 de persoane intonează 
imnul olimpic. Are loc apoi momen
tul solemn al transferării steagului 
olimpic de către primarul orașului 
Grenoble, unde a avut loc prece-

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU

clalitățile părăsesc stadionul. Ultimii 
nori s-au risipit și soarele strălucește 
puternic în această zi geroasă de fe
bruarie. în acordurile unor marșuri 
vesele: „Curcubeul zăpezii" și „Jocu
rile de la Sapporo", compuse special 
pentru această grandioasă manifesta
re. sportivii părăsesc și ei stadionul 
de gheață însoțiți de „iureșul" celor 
800 de băieți și fete care în timpul 
ceremoniei au prezentat o reușită de
monstrație de 
deasupra arenei 
Ioane colorate.

patinaj și au lansat 
mii și mii de ba-

Aici, stafia

de radioficare

a școlii• ••

trecut 
de

Veniturilor realizate anul 
din practica agricolă a elevilor 
la Școala generală nr .3 din Fălti
ceni li s-a dat o destinație utilă: ra- 
dioficarea școlii. S-au cumpărat di
fuzoare, cabluri și celelalte materia
le trebuitoare. Instalația a fost exe
cutată de către cadrele didactice. 
De curînd. difuzoarele au vestit: 
„Aici, stația de radibficare a școlii. 
Transmitem primul program — 
montaj muzieal-literar...".

SĂLAJ

un

Tractoriștii, familia 

și acordul global

Cu prilejul adunării generale a ță
ranilor cooperatori din comuna Fildu, 
mecanizatorii din localitate au luat 
inițiativa de a lucra, împreună cu 
familiile lor, în acord global, o su
prafață cu porumb, cartofi, floarea- 
soarelui. Un angajament asemă
nător și-au luat și mecanizatorii 
din Surduc. „Vrem să ne luăm la în
trecere cu cei din Fildu și chiar 
cu toți mecanizatorii din Sălaj — ne 
spunea Aurel Costea .șeful secției de 
mecanizare — să dovedim că se pot 
realiza producții și mai mari, fapt 
care va constitui, bineînțeles, un cîș- 
tig pentru cooperativă și pentru fie
care în parte.

ASIGURAREA 
„TURIST**

pe podiumul ridicat 
oficiale, rostesc cu- 
Uemura, președinte 
organizare al Jocu-

denta Olimpiadă albă, primarului o- 
. rașului Sapporo

Se retrag toboșarii, cu minunatele 
lor costume alb-roz, și pe pista de 
gheață apare „Albă ca zăpada", tînă- 
ra elevă Izumi Tsujimura (16 ani) 
cu flacăra olimpică in mîna dreaptă. 
Ocolește pista și se oprește în fața 
lui Hideki Takada (16 ani), de ase
menea elev al unei școli superioare 
din Sapporo. Acesta, după ce preia 
torța, urcă cele 103 trepte ale scării a- 
coperite cu covorul roșu și aprinde 
flacăra olimpică !

Purtătorii drapelelor delegațiilor 
participante se adună în semicerc în 
jurul podiumului instalat în mijlocul 
arenei. De aici, patinatorul de viteză 
Keichi Suzuki, fost campion mondial, 
rostește jurămîntul olimpic : „în nu
mele tuturor concurenților, mă anga
jez că vom participa la Jocurile 
olimpice în spiritul loialității sporti
ve, vom respecta regulile ce guver
nează această competiție, dornici să 
ne întrecem pentru gloria sportului 
și onoarea echipelor noastre".

Focuri de artificii, cu cele cinci 
culori olimpice, brăzdează cerul. Ofi-

★
După-amiază, pe același patinoar, 

au avut loc primele întreceri : două 
meciuri de hochei pe gheață (Ceho
slovacia—Japonia și Suedia—Iugo
slavia) .

„Lansată" ieri, marea întrecere a 
sporturilor de iarnă va continua din 
plin timp de 10 zile.

Florea ȚUIU

în cîteva rînduri
FOTBAL.— După cum transmite 

corespondentul din Brazilia al agen
ției „France Presse", din cauza unei 
ploi torențiale, partida de fotbal 
dintre echipele El Campinas și Steaua 
București, programată inițial miercuri 
seara, a fost aminată cu 24 de orc.
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• Cunoscuta echipă Ajax Amster
dam, lidera campionatului olăndez de 
fotbal, a susținut un meci interna
țional amical la Marsilia în compa
nia formației locale Olympique. 
După un joc echilibrat, cu multe faze 
spectaculoase, partida s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 2—2 (1—1).

• In primul meci al turneului 
olimpic de hochei pe gheață (joc 
de calificare), selecționata Ceho
slovaciei a întrecut cu scorul de 
8—2 (1—0, 4—1, 3—1) echipa Ja
poniei. în urma acestei victorii 
hocheiștii cehoslovaci s-au. cali
ficat pentru turneul final (gru
pa A). Singura calificată din ofi
ciu in grupa A este reprezenta
tiva U.R.S.S.

în cel de-al doilea joc pentru 
calificarea in turneul final, echi
pa Suediei a învins cu scorul 
de 8—1 (0—0, 4—0, 4—1) echipa 
Iugoslaviei. Hocheiștii suedezi 
vor juca in grupa A, iar cei iu
goslavi in grupa 13.

• Pină in ajunul deschiderii 
olimpiadei s-au vindut 740 000 
de bilete de intrare. Cele mai 
multe au fost cumpărate de cei 
dornici să urmărească întrece
rile de sărituri cu schiurile de 
la trambulină.

• Specialiștii mondiali ai ho
cheiului pe gheață acordă cele 
mai mari șanse la titlul olimpic 
echipei U.R.S.S., cu toate că in 
poarta acestei formații nu evo
luează celebrul Anatoli Konova- 
lenko. în comentariul agenției

„France Presse" se arată, prin
tre altele, că tehnica superioară, 
jocul organizat și individualită
țile echipei vor permite probabil 
hocheiștilor sovietici să se im
pună in fața selecționatelor 
Cehoslovaciei și Suediei, consi
derate, de asemenea, 
goniste.

TENIS. — Tînâra jucătoare ameri
cană de tenis Jeannie Evert (în vîrstă 
de 14 ani) a realizat o mare surpriză 
în prima zi a turneului internațional 
feminin de la Fort Laudersale. Ea a 
învins-o cu 4—5, 6—3, 6—3 pe cunos
cuta tenismană Rosemary Casals.

Răspunzînd celor mai diferite 
solicitări și preferințe ale cetă
țenilor, Administrația Asigurări
lor de Stat a introdus, în ultimul 
timp, forma de asigurare „Tu
rist". Ea și-a dovedit în scurt 
timp utilitatea, datorită și fap
tului că numărul celor care iși 
petrec concediile în stațiunile 
montane sau de pe litoral, al ce
lor care pleacă în excursii sau 
deplasări sporește de la un an la 
altul. Asigurarea „Turist" cu
prinde atît persoana care încheie 
contractul (pentru cazurile de 
invaliditate permanentă și deces 
din accident), cit și bunurile gos
podărești ale acesteia, pentru 
■cazurile de pagube. Avantajele 
pe care le oferă această nouă 
formă de asigurare sînt 
mate de faptul că 
plătește 
multitudine de 
tuații care 
tru asigurat.
se numără : prăbușirea de te
ren, explozii, acțiunea curentului 
electric, accidentele datorate cir
culației mijloacelor de transport, 
precum și cele provocate de 
funcționarea și folosirea unor a- 
parate, instalații etc. De aseme
nea, pentru bunurile gospodă
rești ale asiguratului ADAS î»și 
asumă o serie de riscuri, acor- 
dind despăgubiri pentru daune 
provocate în cazurile de ploaie 
torențială, alunecare de teren, 
furtună, uragan, furt prin spar
gere, precum și pentru pagubele 
provocate de stricăciunile acci
dentale la instalațiile de apă, 
canal. încălzire centrală și 
multe altele. Pentru urmările 
accidentelor, asupra persoanei a- 
sigurate, ADAS acordă despăgu
biri între 5 000 25 000 Iei. iar
pentru eventualele pagube la 
bunurile gospodărești. suma 
asigurată este, de 20 000 lei.

Asigurarea „Turist" se încheie 
pe o durată de o lună, iar prima 
de asigurare este de 
15 lei. Așadar, „Turist" 
asigurare pe cît de utilă, 
de ieftină. Ea se poate 
prin responsabilii cu 
ADAS de la locul de _____ ,
prin agenții și- inspectorii de a- 
sigurare sau direct prin unită
țile ADAS.

faptul 
despăgubiri 

cazuri 
au urmări 

Printre

con fi r- 
ADAS 
într-o 

și si- 
pen- 

acestea,

numai 
este o 
pe atît 
încheia 
munca 
muncă,

ca prota-

• Accidentarea 
schioare franceze 
Macchi l-a obligat pe 
Jean Beranger să modifice com
ponența echipei sale. în proba 
de coborire vor participa Isa
belle Mir, Michel Jacot. Flo
rence Steurer și Annie Famose. 
Pentru probele de slalom, antre
norul francez mai contează pe 
Danielle Debernard și Britt 
Lafforgue.

cunoscutei 
Frangoise 

antrenorul

• In cadrul unei conferințe de 
presă, Marc Hodler, președintele 
federației internaționale de schi 
(F.I.S.), a declarat că așteaptă 
ca schiorul austriac Schranz să 
se decidă : rămine amator sau 
trece la profesionism. Schranz a 
arătat că el va evolua în cadrul 
unor competiții in S.U.A. și 
Canada.

HANDBAL.— La Preșov (Cehoslova
cia) s-a disputat meciul retur dintre 
echipă locală Tatran și formația 
vest-germană V. F. L. Gummersbach, 
contînd ca semifinală a „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal mas
culin. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 19—18 (10—8). Pentru fi
nala competiției s-a calificat formația 
V.F.L. Gummersbach.

• La Winterthur s-a disputat re
vanșa întîlnirii internaționale de 
handbal dintre selecționatele mascu
line alb Elveției și Franței. Și de 
data aceasta victoria a revenit hand- 
baliștilor francezi, învingători cu sco
rul de 15—13 (9—8). în primul joc, 
desfășurat la Chaux de Fonds, echipa 
Franței a cîștigat cu scorul de 16—12,

BOX.—
box la
Augustin Senin, și-a ; păstrat titlul, 
învingînd la puncte, îr) 15 reprize, pe 
francezul Guy Caudron.
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De la Oficiul

turism București
filialele Oficiului de Tu-
București (Bulevardul Re

găsesc

Campionul european de 
categoria coooș, spaniolul

La
rism . . ___  ____ ...
publicii nr. 4 și 68) se 
locuri de odihnă pentru stațiu
nile . Sinaia. Bușteni, Predeal. 
Sovata și Tușnad, cu plecări zil
nice, pentru orice număr de zile 
dorit. Tn aceste stațiuni se pot 
organiza diferite cursuri, in
structaje și cantonamente în 
condiții avantajoase. Pentru tra
tament se pot solicita locuri în 
majoritatea stațiunilor cu acest 
profil

In ampla cronică a relațiilor ro- 
măno-sovietice, data de 4 februarie 
1948 a marcat un eveniment de în
semnătate deosebită : semnarea pri
mului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre cele două 
state. De atunci, aniversarea acestui 
eveniment prilejuiește,, an de an, o 
evocare a legăturilor cu vechi tra
diții dintre popoarele noastre, a dru
mului parcurs și a rezultatelor do- 
bîndite în dezvoltarea raporturilor 
lor frățești, ca și reafirmarea hotă- 
rîrii de a întări continuu aceste re
lații sub semnul luptei comune pen
tru cauza socialismului și păcii.

Sentimentele de stimă și prețuire, 
cu vechi rădăcini istorice, pe care și 
le nutresc reciproc popoarele român 
și sovietic și-au găsit în trecut mul
tiple expresii — în manifestările și 
acțiunile de strînsă solidaritate inter- 
naționalistă dintre mișcările munci
torești, dintre partidele clasei mun
citoare, dintre forțele democratice și 
progresiste din cele două țări. în 
România, ele și-au găsit o elocventă 
ilustrare în hotărîrea și entuziasmul 
cu care clasa muncitoare, oamenii 
muncii și-au manifestat solidaritatea 
cu țara Marii Revoluții din Octom
brie, in fermitatea cu care Partidul 
Comunist Român, sfidînd prigoana 
cruntă din anii ilegalității, a militat 
neabătut pentru o politică de prie
tenie și colaborare între România și 
U.R.S.S. Avînd asemenea izvoare 
viguroase, prietenia popoarelor noas
tre s-a dezvoltat continuu, fiind pe
cetluită pentru totdeauna prin sînge- 
le vărsat in comun de ostașii ro
mâni și sovietici in lupta pentru eli
berarea întregului teritoriu al Româ
niei, pentru zdrobirea mașinii de 
război.. naziste și salvgardarea ome
nirii de barbaria fascistă — cauză 
la care Uniunea Sovietică și-a adus 
contribuția principală și decisivă.

în anii ce au urmat, anii revoluției 
populare în țara noastră, relațiile ro- 
mâno-sovietice au căpătat noi dimen
siuni și valențe, ridieîndu-se pe 
trepte tot mai înalte. Consfințind a- 
ceastă nouă etapă a legăturilor reci
proce, Tratatul semnat în februarie 
1948 — document de înaltă semnifi
cației politică și de deosebită însem
nătate practică — a creat un temei
nic cadru politico-juridic pentru lăr
girea și adîncirea acestor relații pe 
toate planurile.

După cum se știe, întărirea 
continuă a legăturilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste 
constituie preocuDarea neabătută, 
axul central al politicii externe și a 
întregii activități a țării noastre în 
domeniul relațiilor internaționale.

Ocupînd un loc de prim plan în 
politica externă a României, rapor
turile, de: strînsă'prietenie și colabo
rare cu: Uniunea Sovietică — poțefl7; 

• țațe. .de. comunitatea de orînduire,, de’; 
ideplbgia - maTxist-leninistă comună, • 
de identitatea țelurilor în lupta pen
tru construcția socialismului și co
munismului, pentru idealurile pro
gresului și păcii în lume — se bucură 
de înaltă prețuire din partea poporu
lui nostru.

O însemnătate esențială pentru lăr
girea. și amplificarea legăturilor ro- 
mâno-sovietice o au relațiile de soli
daritate dintre Partidul Comunist. 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice. întărirea continuă a 
acestor relații, dezvoltarea colaborării 
dintre partidele noastre potrivit nor
melor și principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului pro
letar corespund intereselor ambelor

popoare, cauzei unității mișcării co
muniste internaționale.

Situîndu-se pe această bază, rela
țiile dintre țările și popoarele noas
tre au cunoscut de-a lungul anilor o 
profundă și multilaterală dezvoltare 
— pe tărîm economic, politic, tehnico- 
științific, cultural. în ce privește co
laborarea economică, ea s-a caracteri
zat printr-o puternică extindere atît 
pe plan cantitativ cit și calitativ. Ma
rile realizări dobîndite de popoarele 
sovietice, sub conducerea P.C.U.S., în 
dezvoltarea continuă a industriei, 
științei, tehnicii, in toate sectoarele 
construcției comuniste, ca și remar
cabilele succese repurtate de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., în in
dustrializarea țării, făurirea unei e- 
conomii moderne, în toate domeniile 
vieții sociale — au creat mereu noi 
posibilități pentru extinderea și di
versificarea colaborării economice re
ciproc avantajoase, a cooperării in 
producție, a specializării în diferite 
ramuri ale industriei, agriculturii, 
cercetării științifice etc. Recenta se
siune a Comisiei interguvernamen- 
tale romăno-sovietice, care a avut Ioc 
Ia București, a evidențiat, o dată mai 
mult, preocuparea comună de a căuta 
în continuare forme noi, moderne, de 
cooperare în diferite domenii, de a 
explora și valorifica posibilitățile- tot 
mai ample generate în acest sens de 
dinamismul economiilor celor două 
țări. Un curs viu, ascendent, îl înre
gistrează schimburile comerciale re
ciproce, U.R.S.S. fiind în mod con
stant principalul partener economic 
al României. Este semnificativ că in 
cursul anului 1972, volumul schimbu
rilor comerciale urmează să depă
șească pentru prima dată cifra de un 
miliard de ruble, întrecîndu-1 cu 
peste 17 la sută pe acela al anului 
trecut.

Concomitent cu cooperarea econo
mică și tehnico-științifică, se ampli
fică schimburile de experiență în di
ferite. sectoare ale construcției socia
lismului și comunismului, au loc 
multiple forme de contacte și acțiuni 
de colaborare pe tărîm cultural, în 
domeniul învățămîntului, literaturii, 
artei și în alte domenii — fapt care 
contribuie la aprofundarea cunoaș
terii reciproce a valorilor spirituale 
ale celor două popoare, la întărirea 
continuă a prieteniei lor.

Dorința ambelor popoare de a dez
volta continuu raporturile lor fră
țești și-a găsit o elocventă ilustrare 
în semnarea, la 7 iulie 1970. a noului 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre România și 
U.R.S.S. Continuînd și dezvoltînd in 
condițiile actuale prevederile trata
tului anterior, acest document creea- 

.. ,.,;ză np,i premise și perspective pentru 
...“intensificarea."'circuitului' de valori 
-'".materiale și spirituale dintre ceft 

două țări, im cadru propice pentru 
adîncirea colaborării lor pe cele mai 
diverse planuri — cu rezultate tot 
mai bogate și mai rodnice în folosul 
ambelor popoare, al progresului lor 
comun pe calea socialismului și co
munismului.

De ziua aniversării primului Tratat 
româno-sovietic, poporul nostru tran
smite popoarelor Uniunii Sovietice un 
^călduros salut frățesc și cele mai vii 
drări de noi izbinzi în dezvoltarea și 
înflorirea patriei lor pe calea comu
nismului, în lupta pentru cauza pro
gresului și păcii.

B. STOIAN

Adunarea festivă de la Moscova
MOSCOVA 3 — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : Cu 
prilejul celei de-a 24-a aniversări a 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică, la Casa prieteniei 
popoarelor din Moscova a avut loc 
joi o adunare festivă, organizată de 
Uniunea asociațiilor sovietice de 
prietenie și legături culturale cu ță
rile străine și Asociația de prietenie 
sovieto-română (A.P.S.R.). La adu
nare au participat N. A. Pankov, 
vicepreședinte al Uniunii Asociații
lor sovietice de prietenie și legături 
culturale cu țările străine, N. S'lca- 
Ciov, director în M.A.E. al U.R.S.S., 
vicepreședinți ai conducerii centrale 
a A.P.S.R.

V. P. Moskovski, prim-vicepre-

ședinte al conducerii centrale a 
A.P.S.R., a prezentat unele aspecte 
privind dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
popoare în această perioadă. A. V. 
Riabinin, vicepreședinte al conduce
rii centrale a A.P.S.R., a relevat ăpoi 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două popoare, 
a urat poporului român noi succese 
în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

A luat apoi cuvîntul Ion Ciubota- 
ru, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al României în Uniunea Sovietică.

Cu același prilej, la Casa prieteniei 
din Moscova a fost organizată o ex
poziție ilustrînd dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări.

Sărbătoarea națională 
a Ceylonului

Poporul ceylonez a- 
niversează astăzi un 
eveniment memorabil 
al istoriei sale : la 4 
februarie 1948 Cey
lonul și-a dobindit in
dependența politică.

Statul-insulă, supra
numit „perla Ecuato
rului" pentru frumu
sețea peisajului său 
natural, pentru bogă
țiile solului și subsolu
lui inclusiv rezervele 
sale de pietre prețioa
se, ca și ale întinderi
lor oceanice care îl in- 
con ioară, a suportat 
timp de peste patru 
secole dominația colo
nialismului. Rind pe 
rind, colonialiștii por
tughezi, olandezi și 
englezi au exploatat 
resursele insulei, trans- 
formind-o intr-o imen
să plantație de ceai și 
hevea, intr-o sursă ief
tină de materii prime 

în anii care au tre
cut de la cucerirea 
independenței, poporul 
ceylonez a depus efor
turi susținute pentru 
a înlătura tarele șl po
verile subdezvoltării, 
pentru a pune bazele 
unei economii moder
ne. Aceste eforturi 
s-au concretizat în 
crearea unor fabrici

și uzine cu profil 
alimentar, chimic, tex
til, de prelucrare a 
cauciucului, fierului, 
petrolului și altele. în 
domeniul agriculturii 
au fost traduse in via
ță proiecte de irigații 
și defrișări, care au 
dus la extinderea su
prafețelor cultivate, 
sporirea producției a- 
limentare și diminua
rea importurilor.

Odată cu victoria in 
alegerile generale din 
1970 a Frontului unit 
al forțelor de stingă, 
inițiat și condus de 
Sirimavo Bandara- 
naike, poporului cey- 
lonez î-a fost propus 
un program de ample 
transformări econo
mice și sociale pro
gresiste, ce răspund ce
rințelor stringente ale 
țării. Acest program 
preconizează dezvol
tarea accelerată, a sec
torului de stat în eco
nomie, limitarea ac
țiunilor capitalului 
străin, realizarea re
formei agrare și ridi
carea nivelului de trai 
al populației, iar pe 
plan extern — o po
litică independentă, de 
nealiniere. corespun

zătoare intereselor na
ționale.

Recent, la Colombo 
a fost votat proiectul 
preliminar al noii Con
stituții a țării, cart 
prevede ieșirea Ceylo
nului din Common- 
ivealth și adoptarea, 
începînd de la 2 mar
tie, a unei noi forme 
de guvernământ. Fos
tul dominion va de
veni, peste mai puțin 
de două luni. Repu
blica Shri Lanka.

între România și 
Ceylon s-au statorni
cit relații de prietenie 
și colaborare, care au 
înregistrat in ultimii 
ani un curs ascen
dent. Un rol deosebit 
în acest sens a avut 
acordul bilateral de 
cooperare economică 
și tehnică încheiat in
tre cele două țări. Cu 
prilejul sărbătorii na
ționale a Ceylonului, 
poporul român trans
mite poporului ceylo
nez calde felicitări și 
ii urează noi succese 
în înfăptuirea aspira
țiilor sale de progres, 
pace și bunăstare.

Gabriela 
BONDOC



(//? program constructiv întrevederile delegației IRLANDA Puternice
A

P.C. R. în Elveția demonstrații de
fost abordate aspecte ale relațiilor

l-a primit pe ministrul român
de întărire a păcii

viața internațională

pe continentul european
DECLARAȚIA PURTĂTORULUI DE CUVÎNT AL SECRETA 

RIATULUI FEDERAL PENTRU AFACERI EXTERNE 
AL IUGOSLAVIEI

BELGRAD 3. — Corespondentul
nostru, G. Ionescu, transmite : In 
cadrul conferinței săptămînale de 
presă, purtătorul de cuvînt al Secre
tariatului Federal pentru Afaceri Ex
terne al Iugoslaviei, Milan Zupan, a 
subliniat că „în Iugoslavia au fost 
primite cu atenție și interes docu
mentele Consfătuirii de la Praga a

Comitetului Politic 
statelor participante
Varșovia". Reprezentantul Secreta
riatului Federal pentru Afaceri Ex
terne al Iugoslaviei a declarat că 
tara sa se pronunță pentru întreprin
derea oricărui efort care poate con
tribui la continua dezvoltare pozitivă 
a situației în Europa.

Consultativ al 
Ia. Tratatul de la

ȘEDINȚA PREZIDIULUI CONDUCERII P.C. GERMAN

GENEVA 3. — Trimisul nostru,
P. Diaconescu, transmite : Delegația 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Miron Consta n- 
tinescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
care face o 
invitația 
Partidului 
a avutj, ... ... . ...
tilnire cu o delegație a P.M.E., com
pusă din tovarășii Jean Vincent, An
dre Muret, Jakov Lechlei ter. membri 
ai Secretariatului colectiv al parti
dului, Franz Duby, Ernest Descoster, 
Frederic Blaser, Louis Sidler, Etienne 
Lentilion, membri ai Biroului . Poli
tic al partidului, și Edgar Woog, pre
ședintele Comisiei Centrale de Con
trol a partidului. A participat, de 
asemenea, ambasadorul român la 
Berna, Ion Georgescu,

Cu acest prilej s-a procedat la o 
informare reciprocă asupra proble
melor privind activitatea și preocu
pările actuale ale celor două partide,

vizită în Elveția la 
Comitetului Central al 

i Muncii din această țară, 
joi, la Lausanne, o în-

au
dintre ele, precum și probleme ac
tuale ale situației internaționale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești. Discuțiile s-au desfășurat 
tr-o atmosferă de sinceritate, de 
dă prietenie tovărășească.

Delegația română s-a întîlnit; 
asemenea, la Casa Poporului 
Lausanne cu membri ai Comitetului 
director al Partidului Muncii din 
Elveția din cantonul Vaud, precum 
și cu Jilbert Bâechtold, membru în 
conducerea Partidului Socialist din' 
Elveția, deputat în Parlamentul Fe
deral. membru al Comisiei de politică 
externă a acestui organism.

Totodată, delegația a făcut o vizită 
la sediul „Societății de lectură" din 
Geneva, al cărei membru a fost la 
începutul secolului nostru și V. 1. 
Lenin. în cursul vizitelor, delegația 
a fost însoțită de Armand Magnin, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Muncii din Elveția.

în- 
cal-

de 
din

VIENA 3. — Corespondentul Ager
pres, Petre Stăncescu, transmite: 
Președintele Republicii Austria, 
Franz Jonas, a primit, joi, pe loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, președintele părții 
române in Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
intre România și Austria. In aceeași 
zi. ministrul român a fost primit de 
cancelarul federal. Bruno Kreisky. și 
de președintele Parlamentului, An
ton Benya.

In timpul întrevederilor — la care 
au fost prezenți, de asemenea, Pre
tor Popa, adjunct al ministrului co
merțului exterior, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț a Republicii So-

cialiste România, Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României la Viena, pre
cum și Josef Staribacher, ministrul 
comerțului, industriei și meșteșugu
rilor al Austriei, președintele părții 
austriece în Comisia mixtă guverna
mentală — a fost exprimată, de 
ambele părți, dorința de a extinde 
relațiile bilaterale, s-a apreciat po
zitiv stadiul actual al raporturilor 
dintre cele două țări și au fost con
firmate posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor în toate domeniile.

In cinstea delegației guvernamen
tale române, Josef Staribacher a 
oferit o masă în clădirea Parlamen
tului.

protest la Dublin

BONN 3 (Agerpres). — La Diis- 
seldorf a avut loc o ședință a Pre
zidiului conducerii Partidului Comu
nist German, care a apreciat că s-au 
consolidat posibilitățile de a trans
forma Europa intr-un continent 
păcii 
Praga cu privire 
ritatea și colaborarea în 
un program constructiv

al 
durabile. Declarația de la 

la pacea, sccu- 
Europa este 
tie slăbire a

încordării și 
vat Prezidiul 
man. Principiile expuse in declarație 
coincid cu principalele cereri ale 
clasei muncitoare și tineretului, ale 
tuturor oamenilor muncii din R.F.G., 
care au nevoie de pace și securitate 
pentru a transpune în viată reven
dicările lor economice, sociale și po
litice.

întărire a păcii, a rele- 
conducerii P. C. Ger- 0 declarație a G. R. P

DUBLIN 3 (Agerpres). — Aproxi
mativ 30 000 de irlandezi au partici
pat miercuri seara pe străzile Du
blinului la o demonstrație de pro
test împotriva incidentelor violente 
care au avut loc recent la London
derry, în Irlanda de Nord. Elemente 
extremiste din . rindul demonstranți
lor au incendiat localul ambasadei 
Marii Britanii în Republica Irlanda, 
blocind apoi accesul pompierilor. 
Flăcările au mistuit întreaga clădire, 
pagubele materiale fiind estimate la 
aproximativ 250 000 de lire sterline.

In legătură cu aceasta, ambasado
rul Marii Britanii la Dublin. Sir John 
Peck, a prezentat joi primului minis
tru irlandez, Jack Lynch, un protest 
oficial din partea guvernului englez.

In cadrul dezbaterii de urgență, 
convocate joi în parlamentul țării, 
șeful guvernului Republicii Irlanda 
a condamnat pe cei ce au provocat 
distrugerea localului ambasadei bri
tanice din Dublin, declarînd că pagu
bele vor fi compensate.

COMUNICAT AL PREZIDIULUI CONDUCERII CENTRALE 
A PARTIDULUI UNIUNEA CREȘTIN-DEMOCRATĂ 

GERMANĂDIN R. D

3 (Agerpres). — Prezidiul 
centrale a partidului Uni- 

Creștin-Democrată din R.D.G.

al Republicii Vietnamului de Sud

BERLIN 
conducerii 
unea 
salută rezultatele Consfătuirii de la 
Praga a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia. După cum infor
mează agenția A.D.N., intr-un comu
nicat cu privire la ședința Prezidiului 
se arată că participanții la consfă-

tuirc au propus popoarelor europene 
un program constructiv și realist, a 
cărui realizare ar asigura un viitor 
pașnic și dezvoltarea unei colaborări 
rodnice, în spiritul coexistentei paș
nice. Principiile securității europene 
și ale relațiilor dintre statele conti
nentului. formulate Ia consfătuire, o- 
feră un fundament solid pentru edifi
carea unei păci durabile.

COMUNICAT IUGOSLAVO-AUSTRIAC

■ BELGRAD 3 (Agerpres). — Comu
nicatul cu privire la convorbirile 
dintre secretarul federal pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei, Mirko 
Tepavaț, și ministrul de externe al 
Austriei, Rudolf Kirchschlager, re
levă, printre altele, că părțile și-au. 
exprimat interesul pentru convocarea 
cit mai grabnică a conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
colaborare. Cei doi miniștri apreciază 
că în Europa a fost creat un climat 
mai favorabil, care acționează sti-

mulativ în direcția pregătirii întîlni- 
rii pancuropenc. Relevînd că există 
posibilități reale pentru începerea 
conferinței, părțile și-au exprimat 
părerea că o contribuție eficace la 
întâlnirea multilaterală a țărilor eu
ropene ar reprezenta-o consultările 
mai intense. Cele două părți consi
deră, de asemenea, că pe ordinea de 
zi a conferinței ar trebui să se afle 
înscrise toate problemele mai impor
tante, inclusiv cea a reducerii înar
mărilor.

UN ARTICOL DIN ZIARUL
„IZVESTIA"

MOSCOVA 3 (Agerpres). — „învă
țămintele istoriei confirmă concluziile 
analizei situației internaționale actua
le : vechiul sistem al blocurilor mi
litare și cursei înarmărilor, creat <le 
diplomația burgheză, și-a demonstrat 
falimentul, scrie în ziarul „Izvestia" 
acad. Vladimir Hvostov. Sint impe
rios necesare alte 
forme de asigurare a

„Dacă popoarele 
pacea și liniștea, ele
slăbească nici un moment lupta pen
tru crearea unui sistem de securitate 
trainică, opinează autorul. Ele tre
buie să-și sporească eforturile in ve
derea mobilizării tuturor forțelor iu
bitoare de pace, indiferent dc națio
nalitate. convingeri politice și reli
gioase, Ia lupta pentru întărirea păcii 
și securității".

UNIUNEA SINDICATELOR 
DIN R.F.G. SPRIJINĂ 

RATIFICAREA TRATATELOR 
ÎNCHEIATE CU U.R.S.S.

Șl POLONIA

HANOI 3 (Agerpres). — In cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la Hanoi de reprezentantul special al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud in 
Republica Democrată Vietnam, a fost 
dată publicității o. declarație a 
G.R.P., în care se arată, că „planul 
de pace în opt puncte" al președin
telui Nixon este un plan de „viet- 
namizare" a războiului și că Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud nu ac
ceptă acest plan. în continuare, de
clarația precizează poziția G.R.P. in 
ceea ce privește retragerea trupelor 
americane și încetarea războiului în 
Vietnam și cu privire la problema 
politică a Vietnamului de sud.

Declarația relevă faptul că gu
vernul S.U.A. trebuie să pună capăt 
războiului aerian și tuturor activi
tăților militare în Vietnam, să-și re
tragă propriile trupe, precum și cele 
ale aliaților săi, stabilind o dată pre
cisă în acest sens. Cind acest lucru 
va fi realizat, militarii și persoa
nele civile aflate în prizonierat vor 
fi eliberate. De asemenea, în decla
rație se subliniază că Nguyen Van 
Thieu trebuie să demisioneze ime
diat, iar administrația de la Saigon 
să înceteze politica războinică, să-;, 
pună capăt programului de „pacifica
re" și să garanteze poporului libertă
țile democratice; după care G.R.P. va 
discuta cu administrația de la Saigon 
problema formării unui guvern de 
unjune națională în scopul organi
zării alegerilor pentru Adunarea 
Constituantă. Tn Vietnamul de sud

urmează să aibă loc alegeri generale, 
potrivit unor modalități convenite 
între forțele politice, în scopul de a 
le asigura efectiv caracterul liber, 
democratic și echitabil, să fie elabo
rată o constituție și stabilit un gu
vern definitiv.

Un acord asupra celor două pro
bleme cheie — se subliniază în de
clarație — va facilita soluționarea 
altor probleme în scopul încetării 
războiului și restabilirii păcii în 
Vietnam. G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud este dispus să ne
gocieze o soluție globală pentru în
cheierea unui acord complet.

PRAGA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Joi la amiază, președintele guvernu
lui R.S. Cehoslovace, Lubomir 
Strougal, l-a primit pe Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, aflat în Cehoslovacia cu pri
lejul lucrărilor Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare econo
mică și tehnico-științifică între 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă. Cehoslovacă.

In cadrul întîlnirii, care a decurs 
înțr-o atmosferă cordială, tovără
șească. au fost abordate probleme 
privind lărgirea și .adâncirea colabo
rării și cooperării romăno-ceho- 
slovace.

Au participat Jan Gregor, vice
președinte al guvernului R.S. Ceho-

slovace, și ambasadorul României la 
Praga, Teodor Haș.

Iii cursul serii, Jan Gregor a ofe
rit un cocteil în cinstea lui Ion Pă- 
țan și a membrilor celor două dele
gații. T_a cocteil a participat .amba
sadorul României la Praga.

LONDRA 3 (Agerpres). — Guv4- 
nul Marii Britanii a anunțat joi t 
miterea altor 550 de militari „peni 
a . întări detașamentele dislocate ' în 
Irlanda de Nord în vederea menți
nerii ordinii". Efectivele britanice au 
ajuns, astfel, la 15 000 de oameni.

italia Noi consultări în vederea
soluționării crizei de guvern

Ager-
După

BUDAPESTA Comunicat după vizita

a ■

și guvernamentale
Germane

alternative, noi 
securității". 
Europei doresc 
nu trebuie să

® B 9 G B 9

Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România 
în R. P. Chineză, Nic01ae Ga_ 
vrilescu, a făcut joi o vizită de pre
zentare lui Li Sien-nien. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

La Hanoiau avut loc joi con' 
vorbiri între delegația de partid și 
guvernamentală ungară, condusă de 
jeno Fock, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului, și delegația de partid și 
guvernamentală a R. D. Vietnam, in 
frunte cu Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, prim- 
ministru. Convorbirile, menționează 
agenția V.N.A., s-au desfășurat, intr-o 
atmosferă de prietenie și solidaritate 
frățească.

întâlnire a parlamentari
lor sovietici și francezi. 
Agenția T.A.S.S. informează că o 
delegație a Secției sovieto-franceze a 
grupului parlamentar al U.R.S.S. a 
făcut o vizită în Franța. Cu această 
ocazie, în clădirea Senatului a avut 
loc o intilnire a parlamentarilor so
vietici și francezi, în cursul căreia 
au fost examinate probleme interna
ționale actuale, îndeosebi problema 
securității europene și a convocării 
unei conferințe paneuropene de secu
ritate și colaborare.

Ministerul de Externe al 
Danemarcei a hotărît să-l 
trimită în Finlanda pe T- 01' 
denburg, șeful secției politice a 
M.A.E., pentru consultări în legătură 
cu pregătirea conferinței general-

delegației de partid
R.D

BUDAPESTA 3 (Agerpres). - A- 
genția M..T.I. transmite că joi a fost 
dat publicității la Budapesta comuni
catul cu privire la vizita de prietenie 
efectuată la 2 și 3 februarie în Un
garia de delegația de partid și gu
vernamentală a R.D. Germane, in 
frunte cu Erich Honecker, prim-se
cretar ăl C.C. al P.S.U.G. în cadrul 

■ convorbirilor cu Janos Kadar. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.. și aiți 
conducători ungari, părțile s-au in-

In

BONN 3 (Agerpres). — Uniunea 
sindicatelor din R.F.G. — cea mai 
mare organizație a oamenilor mun
cii din această țară — s-a pronunțai 
în favoarea ratificării, tratatelor 
.semnate de R. F. a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică și cu Polonia, a- 
nunță agenția D.P.A. Participanții la 
ședința Comitetului federal al. Uni
ți.iii sindicatelor. desfășurată 1? 
Dusseldorf, și-au exprimat convin
gerea .că ratificarea va avea Ioc. de
oarece tratatele ..servesc păcii și 
destinderii in Europa".

Comitetul a adresat un apel tutu
ror deputaților din Bundestag de a 
sprijini politica promovată de gu
vernul Brandt-Scheel în relațiile cu 
țările socialiste europene.

europene In problemele securității. 
Oldenburg urmează să aibă convor
biri cu omologul său finlandez, R. 
Huvafinen.

Convorbirile M. Kohl- 
E Ball! Bonn s~au încheiat
convorbirile desfășurate, timp de 
două zile, între Michael Kohl, secre
tar de stat la Consiliul de Miniștri a! 
R. D. Germane, și Egon Bahr, secre
tar de stat la Cancelaria federală a 
R. F. a Germaniei. în vederea în
cheierii unui acord privind transpor
tul intre R.D.G. și R.F.G. După cum 
informează comunicatul pentru pre
să. convorbirile vor fi continuate la 
9 martie a.c.. la Berlin.

întâlnirea reprezentanți
lor societăților de Cruce Ro- 
șie din R. P. D. Coreeană și 
Coreea de sud. Agenția a.c.t.c. 
informează că la Panmunjon a avut 
loc joi cea de-a 17-a întâlnire preli
minară dintre reprezentanții societă
ților de Cruce Roșie din R. P. D, Co
reeană și Coreea de sud. Reprezen
tantul Crucii Roșii din R.P.D. Co
reeană, a făcut noi propuneri eu pri
vire la agenda de lucim a convorbiri
lor propriu-zise. Este vorba de în- 

. scrierea pe ordinea de zi a problemei 
căutării familiilor și rudelor care tră
iesc despărțite în nord și în sud și 
realizării vizitelor lor libere, și schim
burilor poștale ; a problemei reunifi- 
cării conform liberului consimțământ 
a familiilor care trăiesc despărțite în 
nord și în sud ; soluționarea intr-un 
spirit umanitar a altor probleme.

în urma proclamării „stă
rii d® urgență" în Coreea de 
SUd autoritățile de la Seul au ares
tat 23 de revoluționari și patriot.! 
sud-.coreeni, din cele mai diverse pă
turi ale populației — muncitori, ță
rani. funcționari, intelectuali. Aceștia.

Convorbirile sovieto-egiptene
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Joi au 

început la Moscova convorbirile in
tre conducătorii sovietici și Anwar 
Sadat, președintele Republicii Arabe 
Egipt, președintele Uniunii Socialiste 
Arabe, informează agenția T.A.S.S.

Din partea sovietică, la convorbiri 
iau. parte Leqnid Brejnev. secretar 
general al C.C. a) P.C.U.S.. Alexei 
Kosighin, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.Ș.S.. 
Andrei. Kirilenko, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Boris Ponomariov. secretar 
al C.C. al P.C.U.S,. Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe, mare
șalul Andrei Greciko. ministrul apă-

rării, și alții. Din partea egipteană, 
la convorbiri mai iau parte Moha
med Hafez Ismail, consilier al pre
ședintelui pentru problemele secu
rității naționale, și Mohamed Mu
rad Ghaleb. ministrul afacerilor ex
terne.

Au fost examinate probleme ale 
stadiului relațiilor sovieto-egiptene 
și a fost confirmată hotărîrea am
belor pârli ca. in conformitate cu 
Tratatul de prietenie și colaborare 
dintre , cele două țări să fie conti
nuate neabătut dezvoltarea și întă
rirea acestor relații. O atenție deo
sebită a fost acordată situației din 
Orientul Apropiat.

format reciproc despre situația 
partidele și țările lor. Ele au însărci
nat Comisia mixtă interguvernamen- 
tală de colaborare economică și teh- 
nico-științifică să depună eforturi 
pentru elaborarea de forme mai efi
ciente de colaborare, acordînd o aten
ție deosebită soluționării cu succes a 
colaborării in perspectivă în produc
ție, cercetări și comerțul exterior.

Părțile au acordat o mare atenție 
problemelor păcii și securității euro
pene. Faptul că. tot mai multe state 
stabilesc relații diplomatice cu 
R.D.G. constituie o contribuție im
portantă la întărirea păcii și securi
tății internaționale, se arată în .comu
nicat. Părțile sint de părere că tre
buie începută, imediat, activitatea de 
pregătire multilaterală a conferinței 
pentru securitatea europeană.

C.C. al P.S.U.G. și guvernul R.D.G. 
au invitat o delegație de partid și 
guvernamentală ungară să facă o vi
zită în R.D.G.. Partea ungară a 
ceptat cu satisfacție invitația.

ROMA S — Corespondentul 
pres, N. Puicea, transmite : 
eșecul misiunii lui Emilio Colombo 
de a forma un nou guvern în Ita
lia, joi a început un tur rapid de 
consultări ale președintelui Republi
cii, Giovanni Leone. în prima parte 
a zilei, la Palatul Quirinale. preșe
dintele Leone a primit delegația 
Partidului Comunist Italian, alcă
tuită din Luigi Longo, secretarul 
genera] al partidului, Umberto Ter- 
racini și Pietro Ingrao, șefii grupu
rilor parlamentare ale P.C.I. din Se
nat și Camera deputaților. La ter
minarea convorbirii. Terracini a de
clarat pre-sei că motivul pentru care 
nu se ajunge la o soluționare po
zitivă a crizei este evident : Parti
dul democrat-creștin refuză să-și 
asume angajamente clare atît in
tr-o serie de probleme legislative, cit 
și asupra reformelor sociale menite 
să ducă la un nou tip de dezvoltare

economică. P.D.C. — a spus el — 
își asumă astfel responsabilitatea re
curgerii la alegeri generale antici
pate.

în continuare, președintele repu
blicii a primit delegația democrat- 
creștină. alcătuită, din secretarul na
țional, Arnaldo Forlani, și șefii gru
purilor parlamentare ale P.D.C. din 
Camera deputațilof și Senat, repre
zentanții partidelor liberal, socialist
democrat și socialist. Mauro Ferri, 
secretarul național al P.S.D.L, a de
clarat că partidul său se opune atît 
alegerilor anticipate, cit și formării 
unui guvern monocolor democrat- 
creștin. Reprezentanții P.S.I. au re
afirmat necesitatea formării unui gu
vern care să împiedice deplasarea 
spre dreapta a axei politice a țării, 
să combată fascismul și să adopte 
un program de reforme care să răs
pundă cerințelor maselor populare.

URUGUAY

„Frente Amplio" se afirmă
tot mai mult în viața

a țării
• •

relevă agenția A.C.T.C.. au desfășurat 
Ia Seul, Daigou și Pohang diferite 
activități in vederea formării unor 
organizații . revoluționare, cu scopul 
de a desfășura lupta pentru salvarea 
națională, de a realiza democratizarea 
societății sud-coreene și «unificarea 
patriei in condiții de independentă.

Demisia primului minis
tru al Noii Zeelande. Primul 
ministru al Noii Zeelande, Keith 
Holyoake, a anunțat, in cadrul unei 
conferințe de presă, că a hotărit să 
demisioneze din funcția de șef al gu
vernului și, implicit, din aceea de 
lider al Partidului național, de gu- 
vernămînt. Anunțarea deciziei a sur
venit in urma reuniunii deputaților 
Partidului național, care l-au desem
nat pe vicepremierul John Marshall 
ca succesor al lui Holyoake in cele 
două funcții.

Ministrul comerțului ex
terior al R. P. Chineze, Pai 
Sian-kuo, a primit, și a avut o. con
vorbire cordială cu membrii unei de
legații comerciale japoneze aflate in 
vizită Ia Pekin, anunță agenția 
China Nouă.

Organizația P. C. German 
din Ruhr-Westfalia a publicat 
o declarație în care cere naționaliza
rea întregii industrii carbonifere a 
R.F.G., ca o măsură de lichidare a 
crizei permanente din această ra
mură industrială. Declarația relevă 
că patronii și, în primul rînd. pro
prietarii marelui concern carbonifer 
„Ruhrkohle AG“ intenționează să eli
mine. dificultățile de desfacere a pro
duselor pe seama minerilor.

Președintele Consiliului 
Comandamentului Revolu
ției din Libia, Moamer ei 
Geddafi, și-a încheiat, joi, vizita ofi
cială de două zile in Sudan, anunță 
agenția M.E.N. Șeful statului libian 
a avut mai multe întrevederi cu 
președintele Sudanului. Gaal'ar El 
Numeiry. în cadrul cărora au fost 
evocate evoluția evenimentelor din 
Orientul Apropiat și probleme inte- 
resînd lumea arabă. în drum spre 
patrie, președintele Libiei a făcut o 
escală în capitala egipteană.

Ludvik Svoboda, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, 
l-a primit pe ministrul in
dustriei și energeticii al 
Hlgeriei, Belaid Abdessalam, pre
ședintele părții algeriene în comite
tul guvernamental cehoslovaco-alge- 
rian de colaborare economică, știin
țifică și tehnică.

REDACȚtA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața

agen-

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, s-a in- 
tilnit de două ori. în ultimele 48 de 
ore, cu liderii partidelor care alcătu
iesc Frontul Unității Populare, pentru 
a examina'situația politică și econo
mică a țării — informează
ția Prensa Latina. La aceste în- 
tîlniri au participat, de asemenea, 
membri ai guvernului. Președintele 
Allende a declarat ziariștilor că s-a 
procedat la o evaluare generală a 
politicii economice și financiare ce 
va fi urmată de guvernul Unității 
Populare . în noua sa componență, 
între care și problemele legate de 
renegocierea datoriei externe a țării.

Agenția 
în Uniunea

„Cosmos-473".
T.A.S.S. informează că
Sovietică a fost lansat joi satelitul 
artificial al Pămintului „Cosmos-473", 
la bordul căruia este instalat aparataj 
științific pentru continuarea cerce
tărilor în spațiul cosmic.

ADDIS ABEBA 3 (Agerpres).— Mi
nistrul de externe al Somaliei, Omar 
Arteh Ghalib, a prezentat in ședința 
de - joi a sesiunii extraordinare a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
un proiect de rezoluție asupra pro
blemei rhodesiene. Proiectul, care 
este sprijinit de toți cei 41 de 
membri ai Organizației Unității Afri
cane, cere Marii Britanii să renunțe 
la punerea în aplicare a acordului 
intervenit' recent între șeful regimu
lui rasist de la Salisbury. Ian Smith, 
și ministrul de externe englez. Alee 
Douglas-Home. Documentul se pro
nunță, totodată, in. favoarea convo
cării .de' urgență, a unei conferințe 
constituționale. în. cadrul căreia să-și 
poată spune cuvințul reprezentanții 
poporului Zimbabwe. Votul asupra 
acestui proiect de rezoluție va avea 
loc, probabil, vineri.

Mesajul adresat
de Norodom Sianuk

națiunii khmere
PEKIN 3 (Agerpres). — Norodom 

Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului de Unitate Na
țională al Cambodgiei, a dat publi
cității cel de-al 32-lea mesaj adresat 
națiunii khmere, în care formulează 
o severă condamnare a acordului 
semnat la 19 ianuarie 1972 între auto
ritățile tailandeze și reprezentanții re
gimului de la Pnom Penh.

Potrivit prevederilor acestui acord, 
trupele tailandeze au fost autorizate 
să pătrundă pe teritoriul cambodgian. 
Acest fapt, se subliniază în mesaj, 
aduce un grav prejudiciu integrității 
teritoriale a Cambodgiei și întărește, 
în același timp, dominația politică și 
economică a imperialismului american 
in această țară. In continuarea mesa
jului, Norodom Sianuk adresează re
prezentanților clerului, intelectualilor, 
tineretului și membrilor tortelor ar
mate din Cambodgia apelul de a con
damna politica guvernului Lon Noi 
și de a se alătura luptei forțelor ar
mate de eliberare khmere, în vederea 
redobîndirii independenței, neutrali
tății și integrității teritoriale a țării, 
pentru unitate națională, pace, de
mocrație și progres.

In urmă cu 
presă anunțau 
rea unui larg 
populare uruguayene ...__ __
Amplio", rezultat al eforturilor per
severente, depuse în special de Par
tidul Comunist din Uruguay. în ve
derea. unirii in jurul unei platforme 
comune a tuturor forțelor progresis
te și democratice ale țării.

Propunîndu-și realizarea unui pro
gram de transformări profunde, re
clamate de înseși mutațiile interve
nite in societatea uruguayană, apa
riția „Frontului larg" in viața politică 
a. țării a constituit o nouă etapă a 
luptei forțelor de stingă orientate 
intr-o acțiune politică 
în scurta sa existență, 
țiune — care reunește, 
comuniști, pe socialiști, 
partidelor muncitoresc 
național, creștin-democrat, 
dizidente ale partidelor ________
Colorado și Blanco, precum și alte 
grupări de stingă — s-a afirmat ca 
o forță politică reală, lucru confir
mat și de ultimele alegeri preziden
țiale și parlamentare. în cadrul că
rora candidați! Frontului au obținut 
peste 20 la sută din numărul de vo
turi exprimate, sfărtmind astfel 
monopolul celor două partide tradi
ționale Colorado și Blanco, care au 
deminat de decenii scena politică 
uruguayană. „Frente Amplio a pus 
capăt sistemului tradițional de forțe 
politice, a mobilizat masele sub de
viza luptei împotriva imperialismu
lui și oligarhiei, pentru reforme și 
solidaritate cu țările care luptă pen
tru independență. Existența Iui „Fren
te Amplio" constituie un fapt istorio 
și ireversibil" — declara recent Rod
ney Arismendi, prim-secretar ai C.C. 
al P. C. din Uruguay.

După cum au subliniat în repetate 
rînduri liderii săi, Frontul larg nu a 
fost conceput ca o simplă coaliție-e- 
lectorală. ci. în primul rînd, ca o op
țiune politică de perspectivă. Făcind 
bilanțul activității desfășurate de for
țele de stingă grupate în Front, pri
mul congres național al lui „Frente 

, Amplio", desfășurat in urmă cu o 
lună la Montevideo, a reprezentat 
un moment de seamă în întărirea or
ganizatorică și politică a stîngii. în 
cuvințul său la congres. Liber Se- 
regni, președintele Comitetului Exe
cutiv al Frontului, arăta că „această 
coaliție dc partide a apărut ca rezul
tat al luptei îndelungate a poporului 
Uruguayan in apărarea drepturilor 
sale, activitatea sa fiind îndreptată 
spre transformarea ' ' "
nomice, politice șî sociale perimate 
din Uruguay".

Este cunoscut faptul că. încă de 
la apariția sa. Frontul larg a fost ne-

un an. telegramele de 
din Montevideo crea- 
Front unit al forțelor 

.„Frente

permanență, 
noua forma- 
alături de 
membri ai 

revoluționar, 
fracțiuni 

tradiționale

structurilor eco-

voit să' activeze în condiții deosebit 
de grele. Asasinatele, atacurile ban
ditești, perchezițiile la domiciliu, sus
pendarea. unor publicații de presă — 
iată citeva din metodele folosite de 
cercurile reacționare din Uruguay. 
Represiunile antidemocratice nu au 
încetat nici după consumarea actului 
electoral. Telegrame sosite recent din 
Montevideo informează că a fost' in
terzisă, pentru o nouă perioadă, apă 
riția cotidianului „El Eco“, organ al 
Frontului larg. Parlamentul țării dez
bate în prezent un proiect de lege 
privind interzicerea organizării j sau 
participării studenților și cadreloi- di
dactici la reuniuni politice. în fața u- 
nei curți militare a compărut nu de 
mult Liber Seregni, fiind interogat în 
legătură cu pretinse calomnii la a- 
dresa guvernului în timpul campaniei 
electorale.

în fața acestei situații, forțele gru
pate jn „Frente Amplio" își exprimă 
hotărîrea fermă de a consolida și mai 
mult unitatea de acțiune a acestei 
organizații, de a-și intensifica lupta 
împotriva represiunilor, pentru res
pectarea drepturilor cetățenești, pen
tru zădărnicirea provocărilor forțelor 
reacționare. Această hotărîre răzbate 
și in mesajul adresat poporului Uru
guayan de recenta plenară națională 
a Frontului larg, în care se subli
niază necesitatea continuării luptei 
„pentru realizarea unui program de 
transformări profunde". Mesajul a- 
firmă că „accentuarea crizei econo
miei țării, scăderea mijloacelor de 
subzistență și a puterii de cumpărare 
a marii majorități a populației și des
ființarea unor drepturi și libertăți 
publice demonstrează lipsa de popu
laritate a regimului".

Determinînd o substanțială modifi
care a raportului de forțe pe plan na
țional, existența Frontului larg, spri
jinul amplu de care se bucură în
treaga sa activitate care vizează rea
lizarea unor reforme structurale pro
funde — reforma agrară, naționaliza
rea băncilor și a comerțului exterior, 
îmbunătățirea situației maselor mun
citoare, asigurarea drepturilor demo
cratice — reflectă, fără îndoială, op
țiunea fundamentală a poporului Uru
guayan de a păși pe calea progresu
lui. In același timp, prezența susți
nută a Frontului in peisajul politic al 
țării se înscrie in contextul mai larg 
al tendințelor pozitive, înnoitoare ce 
se manifestă tot mai pregnant in viața 
întregului continent latino-american, 
de eliberare politică, economică și 
socială, de dezvoltare de sine stătă
toare a tuturor popoarelor din această 
zonă, în conformitate cu voința și as
pirațiile lor.

Eugen IONESCU
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