
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sîmbătă 11 noiembrie 1972Anul XLII Nr. 9327 8 PAGINI - 40 BANI

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la consfătuirea cadrelor didactice care

predau științele sociale în învățămîntul superior
Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă adresa 
dumneavoastră, participanților la 
oonsfătuirea cadrelor didactice care 
predau științele sociale în învăță- 
mîntul superior, un călduros salut 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist, a Consiliului 
de Stat și a Guvernului Republicii 
Socialiste România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Timp de două zile, consfătuirea 
dumneavoastră a dezbătut proble
mele fundamentale ale învățămîn- 
tului ideologic, politic și social, ale 
activității catedrelor de științe so
ciale, ale muncii generale de pre
gătire și educare a tineretului, a 
studențimii din patria noastră.

Este cunoscută preocuparea con
ducerii de partid și de stat pentru 
dezvoltarea și perfecționarea între
gului sistem de învățămînt, pentru 
organizarea lui în concordanță cu 
cuceririle noi ale științei și tehni
cii, cu cerințele operei de construc
ție socialistă din România, pentru 
asigurarea celor mai bune condi
ții în vederea pregătirii specia
liștilor necesari diferitelor noastre 
domenii de activitate, în scopul for
mării temeinice pentru viață și 
muncă a tinerei generații.

Ca urmare a măsurilor adoptate 
în ultimii ani, a fost lărgită rețeaua 
învățămîntului de toate gradele, s-a 
asigurat ridicarea nivelului teoretic 
și modernizarea procesului de în
vățămînt, s-a realizat o mai strînsă 
legare a învățămîntului cu practi
ca, cu activitatea concretă a con
strucției socialiste, proces care este 
în continuă perfecționare. în mo
dernizarea învățămîntului, în pre
gătirea tot mai temeinică a tine
retului, mai ales în cadrul învăță
mîntului superior, un rol deosebit 
de important îl au catedrele de 
științe sociale, cadrele didactice ce 
lucrează în acest domeniu, care 
contribuie la însușirea de către ti
neri a concepției noastre științifice 
despre lume și viață — materia
lismul dialectic și istoric — la dez
voltarea gîndirii ideologice și so- 
cial-politice a tinerilor, la înțele
gerea justă de către aceștia a rea
lităților noi ale vieții sociale, la 
angajarea lor tot mai fermă în bă
tălia pentru transformarea revolu
ționară a societății.

în pregătirea ideologică și poli
tică a tinerilor din școli și univer
sități, ca de altfel în întreaga via
ță ideologică din patria noastră, 
s-au obținut în ultimii ani — cu 
deosebiră după Congresul al 

X-lea și după plenara Comitetului 
Central al partidului din noiem
brie anul trecut — o serie de re
zultate pozitive. Măsurile luate în 
acest domeniu au determinat un 
nou avînt în studiul științelor so
ciale din învățămînt, au făcut să 
crească ponderea acestor discipline 
în pregătirea multilaterală a vii
torilor specialiști, în întregul pro
ces de educare a tinerei generații.

Trebuie subliniate, de asemenea, 
în această ordine de idei, îmbună
tățirea activității organizațiilor de 
partid din școli și facultăți, creș
terea rolului acestora în educarea 
comunistă a tineretului, în pregă
tirea lui ideologică și politică, în 
crearea unui spirit de muncă să
nătos în școli, a unei atmosfere de 
emulație între tineri în efortul 
pentru însușirea unor cunoștințe 
cit mai vaste. Dispunem astăzi în 
institutele de învățămînt superior 
de organizații de partid pu
ternice, care cuprind peste 60 la 
sută din totalul cadrelor didactice 
universitare — elementele cele mai 
active, mai dinamice și mai înain
tate ale corpului nostru profesoral 
— precum și peste 12 500 de stu- 
denți. Aceste organizații constituie 
o importantă forță politică capabilă 
să asigure ridicarea continuă a ni
velului activității politico-educati
ve din institutele de învățămînt 
superior.

Alături de organizațiile de partid, 
, un rol important au asociațiile stu
dențești — organizații comuniste 
ale studenților — care desfășoară 

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut loc, vineri dimineața, în aula Universi
tății București, ședința de închidere a Consfătuirii pe 
țară a cadrelor didactice care predau științele sociale 
în invățămintul superior.

La ședință au participat, de asemenea, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu. Leonte Răutu, Iosif Banc, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu.

în fața sediului rectoratului Universității, un mare 
număr de cadre didactice, studenți au întîmpinat cu 
multj căldură și bucurie pe secretarul general al 
partidului.

Sosirea în sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu este 
salutată 'cu vii aplauze, cu îndelungi urale și ovații. 
Participanții la consfătuire scandează cu înflăcărare, 
minute in șir, „Ceaușescu-P.C.R..“, „Ceaușescu-P.C.R.“.

în această atmosferă de puternic entuziasm a luat 
cuvintul, în încheierea lucrărilor consfătuirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al partidului — docu
ment programatic de o deosebită însemnătate — a fost 
urmărită cu viu interes și subliniată, în repetate 
rinduri, cu puternice aplauze.

Participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la lucră
rile de închidere a consfătuirii a constituit o nouă 
expresie a înaltei griji, a atenției deosebite pe care 
conducerea partidului și statului nostru le acordă in- 
vățămintului, științelor sociale, rolului lor important 
în edificarea societății socialiste multilateral dezvol
tate, în educarea tineretului, în formarea omului nou, 
cu o inaltă conștiință revoluționară.

în atmosfera de vibrantă însuflețire în care au luat 
sfirșit lucrările consfătuirii t și-au găsit expresia senti
mentele de profundă mulțumire ale participanților pen
tru indicațiile și orientările de deosebită însemnătate 
ale secretarului general al partidului, voința fermă a 
organizațiilor de partid, a tuturor cadrelor didactice 
din învățămint, de a se angaja plenar, cu toate forțele, 
pentru aplicarea in viață a hotărîrilor partidului, re
comandărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru 
îmbunătățirea conținutului, predării și cercetării în 
științele sociăle, perfecționarea și legarea de viață a 
întregii munci instructiv-educative.

Participanții și-au manifestat cu înflăcărare dra
gostea și atașamentul față de partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușestu, hotărîrea de a milita neabătut 
pentru înfăptuirea politicii interne și externe a parti
dului, de a-și aduce contribuția la progresul neîntrerupt 
al patriei noastre socialiste, la înflorirea științei și 
culturii românești.

o activitate intensă pentru stimu
larea hotărîrii tineretului de a-și 
însuși cele mai înaintate cuceriri 
ale științei, de a-și îmbogăți cu
noștințele marxist-leniniste, pentru 
educarea tinerilor în spiritul con
cepției noastre comuniste.

Cu toate rezultatele bune obți
nute în acest domeniu — de <^re 
putem fi, în general, mulțumiți 
— nu putem trece cu vederea peste 
faptul că în învățămîntul nostru 
și, în cazul de față, în învățămîntul 
social-politic, în activitatea de pre
dare și însușire a disciplinelor so
ciale, îndeosebi în învățămîntul su
perior, continuă să se manifeste 
încă numeroase neajunsuri și defi
ciențe. Este vorba — așa cum au 
arătat, de altfel, mai njulți tovarăși 
în cursul discuțiilor purtate în a- 
ceste zile în cadrul consfătuirii — 
de o serie de lipsuri în organizarea 
și desfășurarea propriu-zisă a ac
tivității catedrelor de științe socia
le, dar mai ales de lipsuri în con
ținutul cursurilor, în modul de tra
tare a problemelor actuale esenția
le ale dezvoltării sociale, atît pe 
plan național, cît și pe plan in
ternațional. Lipsa principală este 
predarea în continuare de la cate
dră în special a unor teze, idei și 
noțiuni cu caracter general, ab
stract, a unor principii și definiții 
arhicunoscute. Desigur, și asemenea 
cunoștințe au valabilitatea lor, dar 
ele permit doar înțelegerea legi
tăților generale ale vieții sociale 
și numai repetarea lor nu-i ajută 
pe tineri să-și dezvolte gîndirea 

creatoare, independentă, capacita
tea de a judeca cu capul propriu, 
de pe pozițiile teoriei noastre re
voluționare, fenomenele noi care 
se produc în societate, schimbă
rile profunde care au loc în via
ța țării noastre și în lumea în
treagă.

Datorită faptului că multe ca
dre didactice nu au legături strîn- 
se cu activitatea practică de con
struire a socialismului, cu viața 
clocotitoare care se desfășoară în 
diferitele compartimente ale' so
cietății, în predarea științelor so
ciale în universități nu se oglin
desc suficient realitățile noastre 
sociale, munca creatoare și preocu
pările clasei muncitoare, ale ță
rănimii și intelectualității, ale în
tregului popor, activitatea partidu
lui pentru soluționarea probleme
lor fundamentale ale programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia- . .

O altă latură negativă în pre
darea științelor sociale este faptul 
că aceasta are un insuficient spi
rit militant. Se manifestă o com
bativitate slabă față de concep
țiile și curentele de idei reacțio
nare, față de teoriile și mentali
tățile perimate, antiștiințifice, 
idealiste.

Am mai avut prilejul să mă 
refer Ia aceste deficiențe, de a- 
ceea nu voi insista acum asupra 
lor. Multora dintre dumneavoastră 
le sînt cunoscute neajunsurile ma
nifestate atît în domeniul filozo
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fiei, cît și al istoriei, al economiei 
politice și al socialismului științi
fic. Mai cu seamă în abordarea 
unor probleme ale istoriei filozo
fiei, în înfățișarea unor curente 
filozofice din România și a expo- 
nenților lor se idealizează, se 
estompează lipsurile și limitele. Se 
cunosc cazuri, inclusiv la Univer
sitatea din București, cînd s-a 
făcut apologia unor curente și 
personalități cu anumite merite 
limitate, prezentate ca exponente 
ale filozofiei românești celei mai 
avansate. Este de înțeles că aseme
nea tendințe negative nu pot fi to
lerate, că ele trebuie înlăturate 

■ odată pentru totdeauna din învă
țămîntul nostru.

Neajunsuri serioase se manifestă, 
după cum am spus, și în științele 
istorice. Se pune accent prea mare 
pe date și evenimente istorice mai 
mult sau mai puțin importante. în 
dauna unei interpretări materialist
dialectice și istorice a legităților 
care guvernează dezvoltarea socie
tății. a rolului maselor populare în 
făurirea istoriei, a raporturilor din
tre factorii obiectivi și subiectivi în 
desfășurarea evenimentelor istorice. 
Desigur, nu vreau să se înțeleagă 
că subapreciem preocuparea meri
torie a istoricilor noștri de a aduna 
cît mai multe date și dovezi despre 
trecutul poporului nostru. Dar, tre
buie să avem în vedere că oricîte 
date vom obține, fără interpretarea 
justă, materialist-istorică a acesto
ra, se poate aluneca ușor în conclu
zii greșite, așa cum se și întîmplă 
de altfel uneori — și dumneavoas
tră cunoașteți acest lucru — ceea 
ce aduce daune' dezvoltării științei 
istorice din România.

In ce privește științele economi
ce, se face încă abuz de teorii ge
nerale, de noțiuni și categorii, din 
care unele sînt depășite, valabile în 
alte perioade istorice, ignorîndu-se 
studiul realității economice concre
te actuale, fenomenele ce se pro
duc în dezvoltarea economiei con
temporane.

Toate aceste lipsuri reduc eficien
ta predării științelor sociale, dimi
nuează rolul disciplinelor respecti
ve în formarea gîndirii ideologice 
și politice a tinerilor, în dezvoltarea 
capacității lor de a se orienta în 
complexitatea fenomenelor vieții 
sociale.

Deși nu mi-am propus să vorbesc 
pe larg despre activitatea de partid, 
nu aș putea să nu menționez că lip-

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE STAT, NICOLAE CEAUȘESCU, 
A PRIMIT PE GIUSEPPE MEDICI, 

MINISTRUL AFACERILOR
EXTERNE AL ITALIEI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit vineri, 10 noiembrie, pe 
ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Giuseppe Medici, care face o 
vizită oficială în țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Ilie Verdeț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Iacob Ionașcu, 
ambasadorul României la Roma.

Au luat, de asemenea, parte Ro
berto Gaja, ambasador, secretar 
general al Ministerului Afacerilor 
Externe, Antonino Restivo. amba
sadorul Italiei la București, Mario 
Mondello, ambasador, director ge
neral pentru cooperarea culturală, 
științifică și tehnică. Pasquale 
Ricciulli, ministru plenipotențiar, 
director general adjunct al aface
rilor economice din M.A.E. al Re
publicii Italiene.

Ministrul afacerilor externe Giu
seppe Medici a adresat președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, din partea președinte
lui Giovanni Leone, cele mai bune 
urări și invitația de a face o vi
zită oficială în Italia.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere de către președintele Con
siliului de Stat, care a transmis, la 
rîndul său. cele mai cordiale salu
tări președintelui Republicii Italia.

în cursul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea actuală și în perspectivă a re
lațiilor româno-italiene, subliniin- 
du-se cu satisfacție evoluția lor po

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
scrisorile de acreditare a ambasadorului

Republicii Costa Rica
în Republica Socialistă România

în ziua de 10 noiembrie a.c.. pre
ședintele Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Arnaldo Ortis Lopez, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
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cu privire la vizita în Republica 
Socialistă România a ministrului 
afacerilor externe al Republicii 

Populare Bangladesh 
în pagina a VII-a

zitivă, pe baza principiilor indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantaju
lui reciproc. Convorbirile au relie
fat dorința comună de a imprima 
și în viitor un curs mereu ascen
dent raporturilor tradiționale de 
prietenie dintre România și Italia, 
de a se acționa în continuare pen
tru extinderea și diversificarea co
laborării bilaterale pe multiple 
planuri — politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural — în folo
sul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii, înțelegerii și cooperă
rii internaționale.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme actuale internaționale, 
îndeosebi cele privitoare la secu
ritatea europeană, la pregătirea și 
ținerea conferinței general-euro- 
pene. Apreciindu-se cursul favora
bil al vieții internaționale, a fost 
subliniată, în acest context, nece
sitatea participării tuturor țărilor, 
fără deosebire de mărime, poten
țial sau orînduire socială, la făuri
rea unui sistem trainic și eficace 
de securitate pe continentul nostru 
și în lume, la statornicirea unor 
raporturi normale între state, la a- 
profundarea cunoașterii și înțelege
rii între popoare, la soluționarea 
problemelor majore ale contempo
raneității, în interesul tuturor na
țiunilor, al păcii și progresului.

*
Președintele Consiliului de Stat 

a reținut, apoi, la dejun pe mi
nistrul afacerilor externe al Ita
liei, Giuseppe Medici, pe ceilalți 
oaspeți.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
în spiritul relațiilor tradiționale de 
prietenie și înțelegere reciprocă 
dintre România și Italia.

calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Costa Rica în țara noastră. (Cu- 
vintările — în pag. a VII-a).

(Continuare în pag. a Il-a)
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(Urinare din pag. I),

șurile ce se manifestă în dome
niul predării științelor sociale 
sînt nemijlocit legate și de unele 
deficiențe ale organizațiilor de 
partid dm învățămîntul superior, 
de faptul că ele nu își îndeplinesc 
in suficientă măsură rolul ce le 
revine în îndrumarea unitară a 
învățămîntului, în exercitarea 
controlului de partid, conform 
prevederilor Statutului nostru — 
asupra activității din sfera în ca
re își desfășoară munca. Sînt or
ganizații de partid care nu iau a- 
titudine împotriva neajunsurilor 
ce se constată în domeniul ’ sau 
în colectivul în care activează.

Am mai spus și cu alt prilej, 
dar doresc să menționez și de a- 
ceastă dată, că numărul mic de 
comuniști pe care îi aveam în ile
galitate era într-o măsură foarte 
mare compensat de poziția lor 
combativă împotriva oricăror con
cepții străine, în propagarea con
cepției materialist-dialectice. Nu 
exista problemă față de care co
muniștii — membri de partid sau 
membri ai organizației tineretului 
comunist — să nu ia poziție, ac- 
ționînd cu fermitate pentru pro
movarea concepțiilor comunista 
în universități.

Iată de ce este necesar să atra
gem atenția organizațiilor de par
tid, organizațiilor tineretului co
munist asupra lipsurilor existente 
în activitatea lor în acest dome
niu. Este adevărat că ședințe de 
partid și ale organizației de ti
neret sînt destule, dar numai șe
dințele nu pftt asigura — ba, du
pă părerea mea, chiar împiedică 
— ca organizațiile de partid și 
de tineret să-și îndeplinească ro
lul în dezbaterea problemelor 
fundamentale ale învățămîntului, 
în orientarea membrilor de par
tid, a corpului didactic, a între
gului tineret din universități în 
activitatea ideologică.

Stimați tovarăși,

Așa cum am mai arătat și în 
alta împrejurări, partidul și sta
tul nostru dau o înaltă prețuire 
rolului școlii, considerînd-o prin
cipalul factor de cultură și civili
zație al națiunii. Alături de cele
lalte mijloace și forme educative 
care acționează în cadrul societă
ții, școala are un rol primor- 

, dial în formarea concepției noi 
despre viață și lume a tinerei ge
nerații, în educarea comunistă a 
tineretului. Școlii îi revine înalta 
misiune de a sădi în conștiința ge
nerațiilor noi idealurile nobile ale 
socialismului și comunismului, înal
tul spirit de responsabilitate față de 
interesele supreme ale societății, 
față de cauza fericirii poporului și 
a patriei noastre socialiste. Școala 
este chemată să plămădească tră
săturile politico-morale înaintate 
ale tineretului nostru, să modeleze 
fizionomia omului nou, constructor 
al socialismului și comunismului, 
cu un larg orizont de gîndire, cu
noaștere și înțelegere, cu o bogată 
viață spirituală, cu o etică superioa
ră. Datoria școlii este de a pregăti 
tineretul pentru a participa activ 
la munca eroică desfășurată de în
tregul popor pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate șl, totodată, pentru a putea 
duce mai departe această operă, 
pentru făurirea societății comuniste 
în România. Aceasta face ca activi
tatea educativă desfășurată în ca
drul școlii să aibă o însemnătate 
crucială pentru existența societății 
noastre, pentru ziua de mîine a ță
rii, pentru soarta însăși a națiunii 
noastre socialiste.

Este de înțeles că, în realizarea 
acestei misiuni, toate cadrele didac
tice poartă răspunderea, în mod 
'unitar, pfentru activitatea educativă 
ce se desfășoară în unitățile de în- 
vățămînt. Științele sociale consti
tuie numai o parte, importantă de
sigur, dar numai o parte a acestei 
activități. Numai în măsura în care 
toate cadrele didactice vor fi anga
jate plenar în activitatea multilate
rală de formare a tinerei generații 
vom putea obține rezultate bune 
în acest domeniu, vom pu
tea merge pe un drum bun. 
Trebuie să apreciem că cea mai 
mare parte — aș putea spune, 
covîrșitoarea majoritate â cadrelor 
noastre didactice — își îndepli
nesc cu cinste rolul și îndatori
rile ce le revin în educația tine
retului. (Aplauze puternice). Dea- 
semenea, aș dori să menționez și 
la această consfătuire aprecierea 
înaltă pe care conducerea parti
dului o dă tineretului nostru uni
versitar și școlar, întregului nostru 
tineret, care depune eforturi sus
ținute atît pentru însușirea știin
ței celei mai înaintate, cit șl pen
tru pregătirea sa pentru muncă și 
viață. Avem ferma convingere că 
în țara noastră crește un tineret 
sănătos ! Avem un tineret minu
nat, care va ști să asigure, mîine, 
dezvoltarea socialistă și comunis
tă a patriei noastre ! (Aplauze pu
ternic^ prelungite).

Cred că nu este necesar să de
monstrez că studiul, învățătura nu 
se termină o dată cu obținerea di
plomei. Ceea ce se predă în școa
lă, inclusiv în domeniul științelor 
sociale, constituie numai o bază. 
Numai în măsura în care atît ca
drele didactice de astăzi, cît și 
cele de mîine — ca, în general, toți 
oamenii muncii — se vor preocu
pa de continuarea studiului, trans- 
formînd învățătura într-un proces 
permanent, numai în această mă
sură vom reuși să creăm un om 
înaintat, vom putea soluționa pro
blemele complexe pe care le ridi
că edificarea socialismului, dez
voltarea științei și culturii. Tocmai 
pornind de aici, partidul nostru 
acordă o atenție deosebită desfă
șurării neîntrerupte a învățămîn- 
tului, reciclării — cum se spune 
astăzi, poate impropriu, pentru că, 
în fond, nu numai în anumite pe
rioade la cursuri ce se organi
zează, periodic, la cîțiva ani, ci 
permanent, fiecare cetățean, și 
mai cu seamă cadrele didactice, 
trebuie să studieze, să învețe. în 
acest spirit trebuie să creștem stu
denții de astăzi — viitorii in
telectuali ai patriei noastre.

Pornind de la înalta menire ce 
revine școlii, orientându-ne ferm 
după hotărîrile și directivele Con
gresului al X-lea al partidului, 
după măsurile stabilite de plenara 
Comitetului Central din noiembrie 
anul trecut, precum și de Confe
rința Națională din acest an, este 
necesar să reexaminăm cu cea mai 
mare răspundere activitatea edu
cativă și să stabilim măsurile co
respunzătoare în vederea lichidă
rii neajunsurilor care mai dăinuie, 
ridicării nivelului predării știin
țelor soclal-politice, corespunzător 
cerințelor dezvoltării științei con
temporane.

Este necesar să se acționeze în 
mod energic pentru creșterea ro
lului disciplinelor sociale în pre
gătirea și formarea multilaterală a 
tineretului, în înarmarea tinerei 
generații cu pțțncipiile fundamen
tale ale ideologiei și politicii parti
dului nostru, cu concepția mate- 
rialist-dialectică a clasei munci
toare despre lume și viață. în 
centrul activității educative desfă
șurate in școli, în mod deosebit în 
cadrul muncii catedrelor de științe 
sociale, trebuie să stea permanent 
aprofundarea teoriei socialismului 
științific, a principiilor de bază ale 
marxism-leninism ului.

La temelia întregii activități 
ideologice, de educare a tineretu
lui, trebuie să stea politica Parti
dului Comunist Român, care re
prezintă marxism-leninismul crea
tor în România, expresia aplicării 
adevărurilor generale ale socialis
mului la condițiile social-istorice 
concrete ale țării noastre. Partidul 
nostru concepe teoria nu ca o enti
tate situată deasupra vieții, ci ca 
pe un instrument activ al practicii 
sociale revoluționare, ca o armă 
puternică în transformarea socie
tății, în făurirea socialismului și 
comunismului. Predarea științelor 
sociale trebuie să se facă in acest 
spirit.

O condiție sine qua non a efi
cienței predării științelor sociale? 
ca de altfel a oricăror alte activi
tăți în domeniul ideologic, al teoriei 
marxist-leniniste, este legătura 
strînsă cu viața, cu activitatea 
practică a constructorilor socialis
mului, cu realitățile concrete ale 
societății noastre. Științele sociale 
sînt chemate să contribuie la expli
carea acestor realități și, totodată, 
să-și aducă aportul la eforturile 
pentru transformarea revoluționară 
a societății, pentru înfăptuirea o- 
biectivelor concrete ale construcției 
socialismului.

De asemenea, este necesar ca 
predarea științelor sociale în uni
versități să se facă în concordanță 
strînsă cu predarea generală a 
științei, cu descoperirile majore ale 
acesteia, cu cuceririle noi ale cu
noașterii umane. Numai pe această 
bază marxism-leninismul se poate 
dezvolta continuu, corespunzător 
evoluției vieții și cunoașterii uma
ne. se poate îmbogăți, poate con
tribui la mersul înainte al socie
tății.

Una din disciplinele sociale de 
cea mai mare importanță pentru 
înțelegerea evoluției societății ome
nești în țara noastră, ca și pe plan 
mondial, este, după cum se știe, 
istoria. Ținînd seama de neajunsu
rile la care m-am referit, este ne
cesar să acordăm mai multă aten
ție legării istoriei de problemele 
fundamentale ale dezvoltării po
porului român, de marile lupte so
ciale pe care le-a dus pentru împli
nirea idealurilor sale de progres, 
dreptate socială și libertate națio
nală, reliefării puternice a rolului 
forțelor înaintate în dezvoltarea is
torică, a legităților generale care 
guvernează societatea. Consider că 
ar fi necesar să se acorde o mai 
mare atenție aprofundării perioa
dei moderne a dezvoltării țării 
noastre și îndeosebi istoriei con

temporane a României. în cen
trul predării istoriei trebuie puse 
problemele esențiale ale evoluției 
poporului nostru, cum sînt: realiza
rea unității naționale, cucerirea su
veranității de stat, formarea națiu
nii române și rolul jucat de aceasta 
în dezvoltarea progresistă a socie
tății. ■ .

Istoria trebuie să se ocupe, de a- 
semenea, de procesul așezării, în 
decursul veacurilor, pe aceste me
leaguri, alături de poporul român, 
a unor populații de alte naționali
tăți, de munca și lupta comună a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru 
libertate, dreptate și progres social, 
de întărirea continuă a unității și 
colaborării lor frățești, pentru pros
peritatea și înflorirea patriei comu
ne. De asemenea, istoria trebuie să 
abordeze problemele legate de apa
riția și particularitățile națiunii so
cialiste, de misiunea ei în procesul 
edificării orînduirii noi. Conceput 
în acest fel, studiul istoriei va tre
bui să devină în școala noastră un 
factor esențial de educare patrio
tică a tinerelor generații, de dezvol
tare a sentimentului de răspundere 
față de soarta națiunii noastre so
cialiste, a hotărîrii ferme a tuturor 
tinerilor de a-și închina toată ener
gia, elanul, puterea de muncă și 
chiar viața, dacă va fi necesar, în
floririi și apărării patriei, salvgar
dării libertății, suveranității și inte
grității teritoriale, a cuceririlor re
voluționare, socialiste ale poporu
lui. (Aplauze puternice, prelungite).

După cum am mai menționat, 
dezvoltarea filozofiei clasei munci
toare a avut loc întotdeauna în în
fruntarea deschisă cu ideologiile 
adverse, cu concepțiile filozofice 
ale burgheziei și celorlalte clase ex
ploatatoare, în lupta cu teoriile și 
curentele de idei reacționare, de tot 
felul. Nu poate fi concepută preda
rea filozofiei marxist-leniniste altfel 
decît în opoziție netă cu ideile re
trograde, antiștiințifice, idealiste, 
care circulă azi în lume și care 
sint generate de forțele sociale ce 
și-au trăit traiul. Are puțină va
loare combaterea acelor teorii și 
idei care au fost demascate deja și 
înfrînte la timpul lor de către clasi
cii marxism-leninismului. Acestea 
aparțin istoriei — ele trebuie cu
noscute în perspectiva dezvoltării 
generale a istoriei filozofiei. Esen
țial este însă ca filozofia marxist- 
leninistă să-și propună spulbera
rea teoriilor adverse generate de 
condițiile social-istorice noi în 
care se găsește lumea burgheză în 
faza actuală a imperialismului.

Totodată, însușirea filozofiei ma
terialist-dialectice trebuie să con
tribuie la combaterea oricăror ma
nifestări străine concepției noas
tre despre viață, rămase din tre
cut, cum sînt naționalismul, misti
cismul și alte mentalități contrare 
concepției materialist-dialectice și 
istorice, ideologiei și politicii parti
dului nostru comunist. însușirea 
filozofiei marxist-leniniste trebuie 
să-i înarmeze pe tineri cu metoda 
dialectică de analiză și cercetare a 
fenomenelor sociale, singura care 
poate oferi posibilitatea înțelegerii 
juste a proceselor ce jalonează 
dezvoltarea societății umane. Tre
buie să facem ca științele sociale, 
știința în general, să devină o 
armă revoluționară în transforma
rea societății, în făurirea orînduirii 
noi, socialiste și comuniste.

în formarea ideologică a tine
retului, un loc important are. de 
asemenea, predarea economiei po
litice. Și aici este necesar, așa cum 
am menționat, să renunțăm la re
petarea mecanică a unor noțiuni 
și formule generale, să punem ac
centul pe analiza problemelor ac
tuale ale dezvoltării economico- 
sociale. Științele economice tre
buie să contribuie la cristalizarea 
căilor de înfăptuire a programului 
partidului și statului privind mo
dernizarea continuă a economiei 
naționale, lichidarea rămînerii în 
urmă și ajungerea țărilor avansate 
din punct de vedeTe economic. 
Totodată, predarea economiei tre
buie să se ocupe de fenomenele 
noi care se produc în țara noas
tră, în țările socialiste, de tabloul 
pe care îl oferă efortul de pro
gres al țărilor în curs de dezvol
tare, de multiplele și complexele 
aspecte ale stadiului actual în 
care se găsește economia țărilor 
capitaliste dezvoltate. Numai ast
fel științele economice vor contri
bui la înarmarea tineretului nos
tru în lupta pentru făurirea bazei 
tehnico-materiale avansate a so
cietății socialiste și comuniste, 
pentru înțelegerea cursului dez
voltării economice mondiale.

în ce privește predarea socialis
mului științific, trebuie acordată o 
mai mare atenție politicii gene
rale a Partidului Comunist Român 
de construire a socialismului, pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră. în acest cadru, 
o mare importanță are, desigur, 
studierea legităților generale, a le

gităților economice, a modului 
cum se aplică ele în condițiile 
României, a corelației, rolului și 
influenței lor în dezvoltarea vii
toare a țării. Este necesar să se 
pună, de asemenea, un accent mai 
mare pe studierea rolului partidu
lui în viața socială, în perfecțio
narea activității statului, în con
ducerea generală a societății, a tu
turor domeniilor de activitate. A 
pune accentul pe felul în care 
partidul își îndeplinește rolul de 
forță conducătoare în societate în
seamnă a arăta căile și metodele 
de muncă ale organizațiilor de 
partid, ale comuniștilor, modul în 
care aceștia acționează în dome
niul lor de activitate, la locul lor 
de muncă, pentru înfăptuirea po
liticii partidului nostru. Este de 
înțeles că întreaga evoluție istori
că în țara noastră, după 23 Au
gust — cît și în toate țările so
cialiste — demonstrează, fără pu
tință de tăgadă, că numai în 
măsura în care partidul comunist 
își îndeplinește rolul de forță poli
tică conducătoare în societate,, se 
poate asigura construirea cu, suc
ces a orînduirii noi, socialiste. 
Fără un partid puternic, discipli
nat, organizat, unit, nu este posibilă 
nici cucerirea puterii, și ou atit mai 
mult făurirea orînduirii noi, socia
liste, construirea societății comu
niste. (Aplauze puternice). Iată de 
ce problemele legate de rolul con
ducător al partidului în societate 
trebuie să ocupe un loc important 
în predarea științelor sociale, în în
treaga activitate educativă din școli 
și universități. De asemenea, tre
buie abordate mai larg problemele 
rolului statului și altor organisme 
ale democrației noastre socialiste.

In strînsă legătură cu aprofunda
rea propriei noastre experiențe în 
domeniul construcției socialiste, se 
impune să acordăm o atenție mai 
mare studierii experienței celorlal
te țări socialiste, trăgînd din a- 
ceasta învățămintele necesare pen
tru activitatea noastră concretă. 
Trebuie să avem permanent în ve
dere că în activitatea fiecărei țări 
socialiste, a fiecărui partid comu
nist există o experiență bogată, care 
cuprinde desigur și laturi pozitive 
și negative, iar studierea acestei 
experiențe ajută fiecărui partid co
munist să elaboreze, în condițiile 
sale concrete, o politică justă, să-și 
îndeplinească tot mai bine rolul 
conducător în societate. Este, tot
odată, necesar să acordăm o mai 
mare atenție studierii activității 
partidelor comuniste și muncito
rești, mișcării socialiste, mișcării re
voluționare și antiimperialiste, ro
lului pe care acestea îl joacă în 
viața fiecărei națiuni, în viața in
ternațională.

Nu aș dori să mai insist asupra 
acestor probleme. Aș mai aborda o 
singură latură a predării științelor 
sociale,'despre care mi se pare că 
în consfătuire s-a vorbit mai pu
țin — și anume, necesitatea ca, 
preocupindu-ne de predarea știin
țelor sociale pentru tineret, să nu 
scăpăm din vedere cadrele didac
tice înseși, cei peste 200 000 de e- 
ducatari ai tineretului, începînd cu 
învățătorii și terminînd cu profe
sorii universitari. Trebuie să ți
nem seama de faptul că ei con
stituie, de fapt, forța de care 
depind educarea și formarea ti
nerei generații. Catedrele de ști
ințe sociale, activitatea ideolo
gică trebuie să se preocupe și de 
educarea, formarea și înarmarea 
continuă cu problemele noi ce 
apar în domeniul științelor so
ciale a tuturor cadrelor didactice 
din învățămîntul nostru, de edu
carea educatorilor. Numai astfel 
predarea științelor sociale în în- 
vățămîntul nostru, munca de edu
care a tineretului în general va 
putea merge pe un drum bun. în 
acest sens, aș ruga să se stabileas
că măsurile corespunzătoare pen
tru îmbunătățirea activității în 
viitor.

De asemenea, aș dori să mă mai 
refer la o problemă care, după cîte 
am fost informat, i-a preocupat pe 
participanții la consfătuire, și a- 
nume legătura dintre Academia 
de științe social-politice și cate
drele de științe sociale. Dacă to
varășii își reamintesc, la forma
rea acestei Academii s-a avut în 
vedere ca ea să joace un rol deo
sebit de important în activitatea 
ideologică a partidului nostru, cum 
am spus atunci — să fie forul 
principal al Comitetului Central 
în dezbaterea și îndrumarea acti
vității ideologice, inclusiv a învă- 
țămîntului, a predării științelor 
sociale. Nu vreau să critic aici 
Academia, aceasta va trebui s-o 
facem în adunarea ei generală 
care urmează să aibă loc in cu- 
rînd. Dar pentru că aici sînt mulți 
membri ai Academiei, cred că n-o 
să mi se ia în nume de rău dacă 
voi arăta că nu se poate spune că, 
din acest punct de vedere. Acade
mia și-ar fi îndeplinit pe deplin 
rolul și misiunea care 1 i-au fost 
încredințate. Nu exista astăzi o 
legătură suficient de strînsă între 

Academie și cadrele de științe so
ciale. Or, este de înțeles că nu se 
poate împărți în două activitatea în 
domeniul științelor sociale, că nu 
se poate desfășura o cercetare ab
stractă, ruptă de problemele învă- 
țămîntului. Este necesar să ne 
gîndim ca. în cel mai scurt timp, 
să se realizeze o fuziune organică 
între institutele și secțiile Acade
miei și catedrele de științe sociale, 
să se asigure participarea activă a 
tuturor cadrelor didactice la cerce
tare, precum și participarea activă 
a cercetătorilor la predarea științe
lor sociale. în felul acesta vom rea
liza o îmbunătățire radicală atît a 
activității Academiei, cît și a pre
dării științelor sociale în învăță- 
mînt. Trebuie spus, de asemenea, 
că atît în învățămînt, cît și în cer
cetare, legarea de viață, de practică 
nu este satisfăcătoare. Trebuie avut 
permanent în vedere că predarea 
științelor sociale și cercetarea în a- 
cest domeniu nu se pot desfășura 
în bune condiții decît în mijlo- 
oul activității creatoare a poporu
lui, acolo unde se transformă zilnic 
societatea și omul. Nu avem neapă
rat nevoie de volume mari, pot fi 
și cărți mai mici, esențial este ca 
ele să oglindească realitățile și 
preocupările societății noastre. În
vățămîntul și cercetarea trebuie să 
fie strîns legate de uzină, de sat, de 
cooperativă — numai astfel vom 
avea un învățămînt și o cercetare 
bună în domeniul științelor sociale. 
Inspirîndu-se din viață și generali- 
zînd experiența pozitivă a societă
ții, științele sociale vor putea con
tribui, la rîndul lor, la îmbogățirea 
teoriei cu teze noi, vor ajuta mersul 
nostru înainte. Noi punem, după 
cum știți, un accent deosebit pe le
garea învățămîntului de producție, 
pe crearea de ateliere-școală. Cred 
că tovarășii de la catedrele de 
științe sociale nu vor cere să li se 
creeze ateliere, ci vor merge ei în 
ateliere, în fabrici, pentru a cu
noaște realitățile concrete ale 
vieții.

Iată, tovarăși, în ce direcție cred 
că va trebui acționat în viitor — 
am în vedere viitorul imediat — 
pentru perfecționarea activității în 
domeniul științelor sociale, al edu
cației comuniste a tineretului, a tu
turor cadrelor noastre.

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi acum să mă refer 
la cîteva probleme actuale ale ac
tivității partidului și statului nos
tru. După cum știți, întregul popor 
desfășoară o muncă intensă pen
tru înfăptuirea programului adop
tat de Congresul al X-lea și a sar
cinilor și obiectivelor noi trasate 
de Conferința Națională a parti
dului în vederea accelerării pro
gresului economico-social al Româ
niei, sporirii avuției naționale, ri
dicării nivelului de trai, material 
și spiritual, al întregului popor.

Desigur, în conformitate cu a- 
ceste obiective, preocupările prin
cipale ale partidului și statului, ale 
oamenilor muncii sînt îndreptate 
actualmente spre înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare economică. 
Trebuie spus că, atit în industrie, 
cit și în agricultură, programul 
elaborat de Congresul al X-lea se 
realizează în condiții bune. Exis
tă reale posibilități ca angajamen
tele asumate de o serie de organi
zații de partid, de oamenii muncit 
din întreprinderi, de a îndeplini 
planul cincinal într-o perioadă 
mai scurtă, să fie traduse în viață. 
Pornind de la aceasta, trebuie spus, 
totodată, că ne preocupă în mod 
deosebit o serie de probleme de 
ordin calitativ. Realizarea creșterii 
în ritm înalt a industriei constituie 
un obiectiv important al poporu
lui nostru, dar nu singurul. Co
mitetul Central, guvernul acor
dă o mare atenție problemelor per
fecționării conducerii și planifică
rii economiei, simplificării aces
teia, creșterii operativității, dez
voltării răspunderii cadrelor în 
toate sectoarele, la toate nivelurile. 
Acordăm o mare atenție proble
melor eficienței economice și pro
ductivității muncii, reducerii chel
tuielilor materiale, eliminării risi
pei de mijloace materiale și finan
ciare și de forță de muncă. Este 
de înțeles că fără a pune ordine 
deplină în aceste domenii de 
activitate nu vom putea asigu
ra creșterea rapidă a venitului 
național, a bunăstării poporului. 
Subliniez aceasta, pentru că dorim 
ca științele economice să acorde 
o atenție mai mare acestor pro
bleme, să participe mai activ, mai 
direct la soluționarea acestor pro
bleme. Avem toate condițiile să 
realizăm programul elaborat de 
partid, angajamentele luate de or
ganizațiile de partid din industrie. 
Sîntem convinși că vom obține re
zultate bune.

Și în agricultură sînt în acest 
an rezultate bune. După datele de 
pînă acum, vom avea cea mai bună 
recoltă din istoria României. O 
recoltă mai mare de cereale decît 
acum un an — cînd, de asemenea, 

fusese cea mai mare de pînă a- 
tunci. Sperăm să putem spune an 
de an că avem cea mai mare re
coltă din istoria României. Depu
nem eforturi mari în agricultură 
și avem încă rezerve pentru a 
spori simțitor producțiile. După 
cum se știe, în această toamnă 
au fost condiții grele, ploi, inun
dații. Cu toate acestea, recolta a 
fost strînsă aproape complet. Mai 
sînt puține produse de strîns — 
îndeosebi sfeclă de zahăr și po
rumb — dar și acestea vor fl re
coltate la timp. Am reușit aproa
pe să terminăm însămînțările, 
ceea oe creează premisele pentru 
o recoltă bună și în anul viitor. 
S-a putut constata, în aceste îm
prejurări, că pînă la urmă hotărî- 
tor este omul. în aceste săptămîni, 
țărănimea, specialiștii, muncitorii, 
armata, tineretul au răspuns cu 
însuflețire chemării partidului, au 
învins greutățile provocate de ploi 
și inundații, asigurând strîngerea 
în condiții corespunzătoare a re
coltei și realizarea însămînțărilor. 
Avem deci asigurate și în agri
cultură premisele înfăptuirii pro
gramului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului. în concluzie, 
în domeniul economic activitatea 
se desfășoară în condiții bune.

Nu doresc să insist asupra ce
lorlalte sectoare de activitate. Fără 
îndoială că, aplicînd măsurile sta
bilite de Conferința Națională din 
vară, definitivînd legile care au 
fost elaborate cu acest prilej, luînd 
măsurile organizatorice corespun
zătoare de perfecționare a con
ducerii tuturor laturilor ac
tivității economico-sociale, vom 
putea înfăptui sarcinile trasate 
încă de Conferința Națională din 
1967 și de Congresul al X-lea. 
Desigur, așa cum am spus și la 
Conferința Națională, nu va însem
na că încheiem preocuparea pentru 
perfecționarea conducerii activității 
economico-sociale. Acesta va fi 
un proces continuu. Dezvoltarea 
forțelor de producție, schimbările 
care vor interveni permanent în 
societate vor impune, fără în
doială, măsuri noi, corespunzătoare. 
Va trebui să acționăm continuu 
pentru adîncirea și dezvoltarea de
mocrației socialiste, pentru perfec
ționarea organismelor colective pe 
care le-am creat — de la între
prindere și pînă sus — în vederea 
participării largi a maselor popu
lare la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate. Trebuie îmbună
tățit în continuare cadrul de parti
cipare organizată a clasei munci
toare, a țărănimii, a intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii 
la conducerea vieții sociale, la ela
borarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului. Adîncirea democrației so
cialiste constituie un factor de o 
deosebită importanță pentru dez
voltarea orînduirii noastre, un ele
ment primordial al făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România.

La plenara din noiembrie anul 
trecut și la Conferința Națională 
s-a acordat o mare atenție proble
melor eticii și echității socialiste. 
Au fost luate în acest sens o serie 
de măsuri, au fost elaborate un șir 
de documente, printre care și nor
mele de viață socialistă, supuse 
dezbaterii publice. Desigur, ele ur
mează a fi definitivate și aplicate 
în viață. Dar nu trebuie așteptat 
pînă cind vor fi definitivate de 
Congresul al XI-lea. Ele ar trebui 
să-și găsească aplicarea în viață și 
în activitatea de zi cu zi. Ca să 
spun așa, trebuie să le experimen
tăm de pe acum în viață. Nu 
numai să le studiem și să fa
cem propuneri de îmbunătățire a 
lor, dar să le aplicăm și, pe baza 
experienței pe care o vom cîștiga, 
să putem să tragem concluziile ne
cesare în vederea definitivării lor 
la Congresul al XI-lea al partidu
lui. Aceasta va fi, cred, cea mai e- 
ficientă contribuție la elaborarea 
unor criterii și norme care să con
stituie îndrumar pentru fiecare 
membru de partid și membru 
al tineretului comunist, pentru fie
care cetățean al patriei noastre.

Trebuie să luăm atitudine mai 
hotărîtă împotriva fenomenelor 
negative care se manifestă în viața 
noastră socială, împotriva tendin
țelor de îmbogățire, a încercărilor 
de a trăi fără muncă, împotriva 
tuturor formelor de manifestare a 
parazitismului social, care trebuie 
lichidat cu desăvîrșire în societa
tea noastră socialistă. Trebuie să 
avem permanent în vedere că fău
rirea unei societăți înaintate, a u- 
nui om nou, manifestarea deplină 
a personalității umane nu se pot 
realiza decît îmbinînd armonios 
interesele personale cu cele gene
rale, punînd întotdeauna mai pre
sus interesele societății, ale între
gii noastre comunități socialiste. 
Egoismul, tendința unora de a se 
preocupa numai de ei, părerea că 
dacă le este lor bine le este tutu
ror este un fenomen negativ ce nu 

trebuie să-și găsească loc în socie
tatea noastră. (Vii aplauze).

Desigur, acordăm și vom acorda 
în continuare atenție înfăptuirii 
consecvente a principiilor socia
liste de retribuție în raport cu 
cantitatea și calitatea muncii fie
căruia, cu gradul răspunderii so
ciale, cu aportul concret la progre
sul societății, combătind totodată 
teoriile și practicile egalitariste în 
repartiția socială, veghind la men
ținerea unor diferențe echitabile 
între veniturile diferitelor catego
rii de cetățeni. Nu putem închide 
ochii la încercările unora, cărora 
li s-au asigurat în cadrul sistemu
lui de salarizare venituri cores
punzătoare muncii lor, de a-și di
ferenția veniturile pe alte căi. Tre
buie să veghem cu fermitate la 
respectarea principiilor echității 
socialiste. Acest lucru este valabil 
și în sfera de activitate pe care o 
oferă științele sociale. Se întîmplă 
să se plătească unele lucrări după 
numărul paginilor și nu după va
loarea conținutului acestora. Une
ori, cu cît se scrie mai mult, deci 
cu cît se consumă mai multă 
hîrtie, cu atît se plătește mai mult. 
(Animație, aplauze prelungite). 
Expunerea unei idei mari nu ne
cesită neapărat dimensiuni monu
mentale. Dimpotrivă, tocmai lipsa 
puterii de sinteză duce adesea la 
amplificarea exagerată a unor lu
crări. Totodată, trebuie să ne gîn
dim și la cititori, la timpul lor, la 
posibilitatea lor de a parcurge lu
crările ce li se oferă. Există ris
cul ca lucrările prea mari să ră- 
mînă necitite. Trebuie să avem în 
vedere că sint discipline multe, că 
an de an științele se diversifică, 
apar probleme noi — iar studen
tul, omuj, în general, dorește să 
fie la curent cu noutățile, să în
țeleagă fenomenele noi. Rolul pro
fesorului, al cercetătorului este de 
a ține seama de această situație 
și de a ușura studiul, informarea, 
redînd esențialul în mod concen
trat. Cei care predau științele so
ciale trebuie să facă eforturi să 
predea scurt, să scrie concentrat, 
pe înțelesul oamenilor. Atunci vor 
face o treabă .bună. Crede cineva 
că astăzi tinerii au mai mult timp 
să citească? Dimpotrivă! Sînt atî- 
tea discipline moderne ! Procesul 
de învățămînt cere sintetizarea 
disciplinelor, ușurarea posibilității 
tînărului de a-și însuși cunoștințe 
tot mai vaste în condițiile dezvol
tării vertiginoase a tuturor știin
țelor.

Stimați tovarăși,

Pornind de la preocupările privind 
înfăptuirea programului de dezvol
tare socialistă, de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, România acordă o atenție 
deosebită problemelor internaționa
le, participă activ la întreaga viață 
internațională. Cunoașteți princi
piile politicii externe a țării noas
tre, nu mă voi mai referi la ele. 
Acordăm o mare atenție relațiilor 
cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială.

Viața Internațională, transformă
rile din ultimii ani șl, mai cu sea
mă, din anul acesta, confirmă pe 
deplin justețea politicii externe, a 
orientărilor generale date de Con
gresul al X-lea al partidului nos
tru. România s-a aflat în toată a- 
ceastă perioadă în rîndurile forțe
lor celor mai înaintate, acționînd 
pentru realizarea unor raporturi 
noi între state, pentru abolirea po
liticii imperialiste de forță și dictat, 
pentru afirmarea egalității în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, a neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc, pentru renunțarea la 
forță sau amenințarea cu forța în 
viața internațională. Putem afirma 
astăzi cu toată tăria că viața In
ternațională, evenimentele care 
s-au desfășurat, cursul nou care 
se dezvoltă In lume, de destindere 
și colaborare, constituie o dovadă 
elocventă a justeței politicii noas
tre. România este unul din parti
cipanții activi la marile schimbări 
progresiste din lumea de astăzi. 
(Aplauze puternice).

S-au creat condiții pentru în
ceperea, în decada a treia a lunii 
noiembrie a acestui an, a lucrărilor 
pregătitoare pentru organizarea 
Conferinței europene. Cunoașteți că 
România a fost printre țările care 
au militat cu toată fermitatea pen
tru ținerea acestei conferințe — și, 
fără îndoială, vom lua parte în con
tinuare atît la pregătirea cît și la 
desfășurarea ei. Vom face totul 
pentru ca această conferință să 
poată duce la o îmbunătățire radi
cală a relațiilor dintre statele con
tinentului nostru.

Vizita pe care am efectuat-o re
cent în Belgia și Luxemburg — 
țări cu altă orînduire socială — 
constituie o expresie, de asemenea,

(Continuare in pag. a IlI-a)
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elocventă a posibilităților reale de 
dezvoltare a unei colaborări largi 
între țări cu sisteme sociale diferi
te, dacă ele sînt animate de prin
cipiile egalității și respectului, de 
dorința de a conlucra în spiritul 
avantajului reciproc. Declarațiile 
semnate cu aceste țări, care consti
tuie angajamente solemne de a ac
ționa, în relațiile dintre țările noas
tre și în relațiile cu alte state, în 
spiritul principiilor la care m-am 
referit — au o semnificație deose
bită nu numai pentru țările noas
tre, dar și pentru relațiile viitoare 
în Europa, pentru viața internațio
nală, deoarece ele subliniază că 
este pe deplin posibil să se dezvol
te raporturi largi între toate statele, 
fără deosebire de orânduire socială. 
Noi vom acționa în această direc
ție și în viitor ! (Aplauze puter
nice).

România, fiind membră în 
C.A.E.R., acționează pentru a în
făptui Programul complex de dez
voltare a cooperării in producție cu 
țările din această organizație. Tot
odată, ea lărgește cooperarea cu 
toate țările socialiste, cu celelalte 
state ale lumii. Considerăm că pro
blemele cooperării economice între 
țările socialiste, între toate țările 
lumii constituie un factor de o 
deosebită importanță pentru pro
gresul economic și social al fiecă
rei țări și, totodată, un factor im
portant al păcii și destinderii in
ternaționale.

Sînt evenimente noi legate de 
inițierea tratativelor și parafarea 
acordurilor între Republica Demo
crată Germană și Republica Fede
rală a Germaniei. Fără îndoială că 
normalizarea relațiilor dintre aceste 
state, primirea lor în Organizația 
Națiunilor Unite și participarea cu 
drepturi egale a ambelor state la 
viața internațională au o le
gătură strînsă cu întregul pro
ces de normalizare a relațiilor din 
Europa și din lume. După cum am 
mai spus, și după cum se cunoaște, 
la acest proces România și-a adus 
activ contribuția, inclusiv în ce pri
vește dezvoltarea relațiilor cu Re
publica Federală a Germaniei. Nu 
mă mai refer aici la relațiile noas
tre intense cu Republica Democra
tă Germană, pentru că ele sînt bine 
cunoscute.

S-au obținut pași importanți pe 
calea spre oprirea războiului din 
Vietnam. Sperăm că acordurile la 
care s-a ajuns între părțile intere
sate vor fi semnate în cel mai scurt 
timp, creindu-se astfel condiții ca 
toate popoai-ele din Indochina să-și 
poată soluționa problemele fără 
nici un amestec din afară, în con
diții de pace și libertate deplină.

Nu aș dori să mă refer la alte 
evenimente ale vieții internaționa
le. Le-am analizat la Conferința 
Națională. Ceea ce a urmat de a- 
tunci confirmă aprecierile făcute, 
inclusiv în ce privește vizita pre
ședintelui Nixon în China și con
vorbirile dintre președintele S.U.A., 
pe de o parte, și președintele Mao 
Tzedun și premierul Ciu En-lai, pe 
de altă parte, inclusiv în ce pri
vește vizita președintelui Nixon în 
Uniunea Sovietică și convorbirile a- 
vute cu secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., L. I. Brejnev, și cu cei
lalți conducători sovietici. Acordu
rile care au urmat confirmă ceea ce 
am spus. Noi apreciem că acest curs 
este bun și sperăm că dezvoltarea 
relațiilor dintre aceste țări va servi

Consfătuirea pe țară 
cu cadrele didactice 

care predau 
științele sociale
4 1

în învătămîntul superior
în zilele de 8—10 noiembrie 

a.c. s-a desfășurat, la București, 
consfătuirea pe țară cu cadrele di
dactice de la catedrele de științe 
sociale din invățămîntul superior. 
Au participat, de asemenea. re
prezentanți ai cadrelor didactice 
care predau disciplinele sociale în 
invățămintul general, liceal șl 
tehnico-iprofesional. precum și se
cretarii comitetelor de partid din 
centrele universitare și institutele 
de învățământ superior.

în cadrul consfătuirii, desfășura
tă în ședințe plenare și pe secții, 
au luat cuvîntul 110 participanți, 
care au analizat modul cum au fost 
aplicate măsurile stabilite cu un 
an in urmă de conducerea parti
dului în vederea îmbunătățirii 
predării științelor sociale, legării 
mai strânse a acestora cu viața, cu 
practica social-economică. Totoda
tă, au fost analizate măsurile care 
se impun a fi luate în continuare 
în lumina hotărârilor plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, 
Conferinței Naționale a partidu
lui, indicațiilor date de tovarășul 
Nioolae Ceaușescu la deschiderea 
anului universitar. Au fost dezbă
tute. de asemenea, proiectele de 
program ale disciplinelor de știin
țe sociale și s-a realizat un fruc
tuos schimb de păreri intre parti
cipant! în legătură cu lupta de idei 
în filozofie, in gindirea economică

și social-pditică contemporană. în 
istorie. In ansamblul ei, consfătui
rea a reprezentat o tribună de ge
neralizare a experiențelor bune, a- 
tit în activitatea catedrelor de 
științe sociale, cît și în munca or
ganizațiilor de partid din invăță- 
mintul superior.

Participanții la consfătuire au 
examinat în acest context, cu exi
gentă, în spirit critic și autocritic, 
o sferă largă de probleme privind 
îmbunătățirea substanțială a pre
dării științelor sociale in toate 
formele de învățămînt. Ei au rele
vat influența puternică pe care au 
exercitat-o hotărârile plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971 și ale 
Conferinței Naționale a partidului 
asupra predării științelor sociale și 
muncii politico-ideologice din școli 
și facultăți. Totodată, participanții 
la consfătuire au evidențiat faptul 
că in activitatea catedrelor de 
științe sociale continuă să existe o 
serie de neajunsuri și au făcut nu
meroase propuneri pentru înlătu
rarea lor și ridicarea predării știin
țelor sociale și a muncii politico- 
educative în rîndul cadrelor didac
tice și studenților la nivelul sar
cinilor pe care partidul le pune 
în fața lucrătorilor din acest do
meniu, a cerințelor actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării țării.

cauzei generale a păcii și colaboră
rii, cauzei independenței și suvera
nității popoarelor, dreptului fiecă
rei națiuni de a se dezvolta liber, 
în acest spirit apreciem și normali
zarea relațiilor intre R. P. Chineză 
și Japonia, între R. P. Chineză și 
Republica Federală a Germaniei.

Desigur, trebuie să avem per
manent în vedere că realizarea a- 
cestui curs nou cere eforturi se
rioase din partea tuturor popoa
relor. Ceea ce s-a obținut pină 
acum reprezintă pași importanți, 
dar nu trebuie să ne facem iluzii, 
nu trebuie să uităm că mai sînt 
forțe reacționare, imperialiste care 
nu privesc cu ochi buni cursul 
nou, care vor să-l încetinească sau 
chiar să-l schimbe. Este necesar 
de aceea să intensificăm eforturile 
pentru dezvoltarea colaborării in
ternaționale, pentru creșterea ro
lului fiecărei țări, mari sau mici, 
în viața internațională, pentru 
sporirea aportului țărilor mici și 
mijlocii în organismele interna
ționale. unde trebuie să-și spună 
cuvîntul în soluționarea tuturor 
problemelor care privesc așezarea 
relațiilor viitoare între state. Este 
necesar să ne preocupăm mai mult 
de perfecționarea Organizației Na
țiunilor Unite, care poate și tre
buie să. joace un rol mai impor
tant în imprimarea noului curs, 
în realizarea colaborării și păcii în 
lume.

în acest spirit acționează și vor 
acționa partidul și țara noastră. A- 
ceste probleme trebuie să-și gă
sească permanent reflectarea în 
predarea științelor sociale, expli- 
cindu-se interdependența dintre 
problemele construcției socialiste 
în patria noastră și problemele co

laborării internaționale, în spiritul 
la care m-am referit. Procedînd 
în acest fel, vom face ca tineretul, 
cetățenii patriei noastre să înțe
leagă mai bine complexitatea fe
nomenelor lumii contemporane, 
rolul și sarcinile ce revin Româ
niei, poporului nostru ca militant 
activ pentru socialism, în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
pace și colaborare internaționa
lă. (Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,

Acestea au fost cîteva proble
me la care am dorit să mă refer 
în încheierea lucrărilor consfătui
rii dumneavoastră.

După cum am fost informat, în 
consfătuire au fost ridicate nu
meroase probleme, s-au făcut cri
tici. s-au formulat propuneri. Con
sider că este necesar ca toate a- 
cestea să fie analizate în cel mai 
scurt timp, să fie incluse într-un 
document unitar și trimise tuturor 
partiripanților la consfătuire, ară- 
tindu-se și modul în care vor fi 
soluționate.

Ați studiat programele unor dis
cipline sociale. Știu că s-au făcut 
observații, critici și propuneri. Va 
fi necesar ca pentru fiecare do
meniu de activitate să se definiti
veze programele, cu participarea 
largă a cadrelor didactice, a re
prezentanților studențimii, a orga- 
nizâțiilor de partid, astfel ca ele 
să corespundă cît mai bine spiri
tului în care s-au desfășurat dis
cuțiile, cerințelor puse de partid a- 
cestui domeniu de activitate. în 
general, consider că va fi necesar 
să acordăm o atenție mai mare 
consultării cadrelor didactice și 
studenților în elaborarea progra
melor. Se cunoaște că, în cadrul

dezvoltării democrației socialiste, 
atragem, în fabrică, oamenii mun
cii la elaborarea măsurilor de dez
voltare a uzinelor. în universități 
cu atît mai mult se impune să a- 
vem o participare activă atît a 
profesorilor, cît și a tinerilor, care 
trebuie pînă la urmă să studieze 
după aceste programe. Să nu des
considerăm părerea reprezentanți
lor studențimii. întotdeauna, chiar 
în condițiile luptei noastre ilegale, 
tinerii au avut păreri bune. Și a- 
cum au păreri foarte bune. Consul- 
tați-vă cu ei cu spirit de răspun
dere și veți găsi cele mai bune 
căi pentru desfășurarea activității 
și în domeniul predării științelor 
sociale !

Sînt lucruri de îmbunătățit și 
în ce privește activitatea Ministe
rului Educației și Învățămîntului. 
Sper că, din criticile care s-au 
adus aici, ministerul va tra
ge concluziile corespunzătoare 
în ce privește îmbunătățirea pre
dării științelor sociale și va acționa 
cu mai multă fermitate pentru în
deplinirea sarcinilor ce îi revin în 
acest domeniu.

Sarcini importante revin în a- 
ceastă direcție și secțiilor Comite
tului Central al partidului și, în
deosebi, Secției de propagandă a 
C.C., care trebuie să acorde mai 
multă atenție îndrumării întregii 
activități de predare a științelor so
ciale în școli, creșterii rolului în
vățămîntului nostru de toate gra
dele în educarea comunistă a tine
retului.

Totodată, comitetele județene de 
partid trebuie să acorde mai multă 
atenție orientării, desfășurării ge
nerale a procesului de învățămînt, 
activității catedrelor de științe so

ciale. formării conștiinței socialiste 
a tineretului studios.

Apreciez că lucrările consfătuirii 
dumneavoastră au prilejuit un 
schimb bun de păreri. Sper că, reîn- 
torși acasă, participanții vor acționa 
cu mai multă fermitate pentru a-și 
îndeplini răspunderile importante 
ce le revin în învățămîntul supe
rior, că vor face totul pentrti a 
transforma predarea științelor so
ciale într-un mijloc puternic de 
educație comunistă, de fortnare a 
omului nou, de înarmare a tinere
tului cu concepția comunistă despre 
viață. Să facem în așa fel îneît 
științele sociale să devină o pu
ternică forță revoluționară în trans
formarea societății, în transfor
marea omului !

Aveți răspunderi mari, tovarăși, 
și nu mă îndoiesc că fiecare dintre 
dumneavoastră, toți cei care lucrea
ză în acest domeniu, toate cadrele 
noastre didactice vor face totul 
pentru a răspunde cu cinste încre
derii pe care partidul, statul și în
tregul nostru popor le-o acordă ! 
(Aplauze puternice).

îndeplinind în bune condiții 
sarcinile care vă revin în acest 
sector important de activitate, veți 
aduce și dumneavoastră un aport 
tot mai însemnat la întreaga operă 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la făurirea 
societății comuniste în România.

Vă urez succes deplin în activi
tatea Viitoare, multă sănătate și fe
ricire ! (Aplauze puternice, prelun
gite ; se .scandează : Ceaușescu — 
P.C.R. ! Asistenfa ovaționează în
delung pentru partid, pentru Comi
tetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Panglica benzii de 
montaj aluneca lin prin
tre șirurile de muncitori. 
Sute de bucăți de piele, 
în forme bizare, se trans
formau — treptat pînă 
la capătul benzii — in 
pantofi, cizme sau ghete. 
Participam la această 
metamorfoză in calitate 
de oaspete al lucrătorilor 
fabricii bucureștene de 
încălțăminte „Progresul", 
îmi stăruiau Încă in 
minte numeroasele cri
tici privind realizarea 
contractelor, calitatea 
produselor formulate în 
anii trecuti la adresa a- 
cestei fabrici de către 
comerț, cumpărători și, 
în numele acestora, de 
presă. Parcă înțelegîn- 
du-mi gîndul, V. Andro- 
ne — directorul comer
cial al fabricii — zise :

— Erau greutățile ine
rente oricărui început 
intr-o întreprindere nouă, 
în scurt timp însă co
lectivul de muncitori, 
tehnicieni și Ingineri s-a 
sudat, iar nivelul califi
cării a crescut substanțial 
ca urmare a preocupării 
permanente a organiza
ției de partid și a specia
liștilor pentru însușirea 
unui bagaj de cunoștințe 
temeinice, care să permită 
utilizarea cu maximum de 
eficacitate a utilajelor 
moderne. Așa se explică 
faptul că nu mai sintem 
criticați pentru defici
ențe. Ba mai mult, așa se

explică obținerea rapidă 
a unor succese care au 
situat fabrica, la sfirși- 
tul trimestrului III, pe 
un loc fruntaș in cadrul 
ramurii încălțămintei. De 
altfel, și angajamentul 
anual — o producție glo
bală suplimentară de 10,5 
milioane lei ! — a fost 
deja îndeplinit și depășit. 
Acestor realizări valorice 
le corespunde o produc
ție suplimentară de circa 
140 mii perechi de încăl
țăminte. care a permis 
sporirea livrărilor atît la 
fondul pieței, cit și la’ex
port (în 12 țări).

— Care este „cheia" a- 
cestor succese ?

— Nu este nici un se
cret faptul că orice re
zultat bun, superior, poa
te fi obținut numai prin- 
tr-o organizare superi
oară a producției și a 
muncii, prin introduce
rea unor tehnologii care 
permit ușurarea mun
cii și simplificarea unor 
operațiuni, prin mobili
zarea tuturor rezervelor 
interne și adoptarea unor 
soluții tehnice de mare 
randament. Și nu este 
vorba doar de... vorbe. 
Depășirea planului fizic 
de încălțăminte s-a reali
zat aproape în întregime 
prin economisirea materi
ilor prime. Așa. de pildă, 
numai colectivele de 
muncitori din atelierele 
de croit și ștanțat, con

duse de comuniștii Petre 
Mihai și Bușea Dumitru, 
aplicînd metode noi de 
lucru (îmbinarea optimă a 
tiparelor, reducerea re
zervelor tehnologice, fo
losirea furdalelor in sco
puri industriale etc.) au

telierelor 1. 4 și 7. Peste 
tot aceeași activitate in
tensă, febrilă, aceeași 
dorință de a depăși și mai 
mult angajamentele, de 
a produce mai multă în
călțăminte de calitate su
perioară. Ca urmare a

cheltuieli, s-a realizat 
prin autodotare o mică 
piesă care permite mă
rirea randamentului ben
zii (planul pe luna sep
tembrie a fost depășit cu 
7 000 de perechi !), posi
bilitatea realizării in a-

Tribuna experienței înaintate

Producții suplimentare 
din materii prime 

economisite
economisit, față de con
sumul normat, peste 17 
mii mp piei-fețe și circa 
50 tone talpă. Se mai a- 
daugă la aceasta și faptul 
că o bună parte din de
pășirea planului fizic la 
încălțămintea destinată 
unor exporturi a fost 
realizată cu fețe din în
locuitori.

...Am trecut pragul a-

inovației maistrului prin
cipal Petre Foșlea, ben
zile atelierului nr. 7 — 
in curînd și celelalte din 
fabrică — au ciștigat 30 
de minute care mai îna
inte erau irosite, la in
trarea în schimb, cu 
manipularea încălțămin
tei aflatâ in lucru. Doar 
prin valorificarea unei 
idei, fără cine știe ce

celași timp a două mo
dele in loc de unul, re
ducerea parcului de ca
lapoade la jumătate etc.

— Asemenea acțiuni 
menite să depisteze toa
te rezervele de imbună- 
tățire a activității, sînt 
permanente pe agenda de 
lucru a organizației de 
partid — ne-a spus Olga 
Păduraru, secretara co
mitetului de partid al

fabricii. Comuniștii din 
secții dezbat, analizează 
problemele legate de ca
litate, de sporirea pro
ducției sau de organiza
rea muncii. Sint, astfel, 
în situația de a putea 
participa cu competentă 
la luarea deciziilor fie 
la nivel de secție, fie 
la nivelul fabricii. în 
acest mod conducerea 
activității este cu a- 
devărat colectivă, se a- 
sigurâ participarea tutu
ror la stabilirea și reali
zarea sarcinilor tuturor. 
Există la noi o perma
nentă atmosferă de emu
lație, de întrecere și, pe
riodic, se evidențiază 
fruntașii. Oameni ca 
Stanciu Virgil. maistru 
principal, și Gh. Mircca, 
muncitor în atelierul nr. 
1, Ilie Neacșu, brigadier 
în atelierul nr. 4. sau 
Petra Ncdu, muncitoare 
în atelierul nr. 5 sint 
binecunoscuți pentru re
zultatele bune obținute, 
pentru pasiunea cu care 
își îndeplinesc sarcinile. 
Dar lista fruntașilor e 
mult mai mare. De fapt, 
întregul colectiv de lu
crători din fabrica noas
tră este animat de do
rința de a obține rezul
tate cît mai bune pe li
nia creșterii și diversi
ficării producției.

Ascultam vorbele se
cretarei comitetului de 
partid și imaginea insuc

ceselor trecute ale acestei 
fabrici mi se ștergea din 
memorie. Lupta pentru 
calitate a fost clștigată. 
N-am vrut să părăsesc 
ospitalierele gazde înainte 
de a vizita și sectorul de 
creație — acest ' labora
tor uzinal in care se nasc 
noile produse.

Pe baza folosirii unui 
bogat material docu
mentar, a sondării ce
rințelor cumpărătorilor 
prin magazinele proprii, 
a consultării specialiști
lor și a evoluției modei 
s-au realizat, numai în 
acest an. circa 354 mo
dele noi. Astfel, nivelul 
anual planificat de intro
ducere în fabricație a 
produselor noi a fost deia 
realizat. Rezultatele în 
domeniul creației au 
permis o mai mare 
diversificare a produc
ției (privind structura 
sortimentală). incit se 
poate spune că. in pre
zent. se reabzează în
treaga gamă de produse: 
încălțăminte de copii, a- 
dolescenti. femei și băr
bați pentru toate sezoa- 
nele. Adaptabilitatea ra
pidă la tendințele și evo
luția modei, preluarea u- 
nor elemente ale specifi
cului național sint prin
cipalele caracteristici ale 
activității de creație de 
la fabrica ..Progresul".
George POPESCU

Importante succese 
în îndeplinirea planului 

și a angajamentelor
BOTOȘANI (Cores

pondentul „Scinteii", 
Nicolae Zamfirescu). 
— Candidînd și în a- 
cest an pentru ocu
parea unui loc fruntaș 
pe țară în întrecerea 
socialistă, colectivul 
de salariați al Fabri
cii de zahăr din Bu- 
ceoea. județul Boto
șani, consemnează un 
succes de prestigiu : 
îndeplinirea integra
lă a sarcinilor de plan 
la producția indus
trială pe anul 1972. 
Pînă la finele acestui 
an. muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii a- 
cestui harnic colectiv 
da muncă vor reali
za. peste sarcinile 
planificate, o produc
ție suplimentară de 
zahăr în valoare de 
103 milioane lei, cu 
62 milioane lei în 
plus față de angaja
mentul anual ma
jorat asumat în în
trecerea socialistă. 
Succesele dobîndite au 
fost posibile ca urma
re a preocupării con
tinue pentru utiliza
rea intensivă a insta
lațiilor, mașinilor și 
utilajelor, sporirii ca
pacității de producție 
pe seama perfecționă
rilor și adaptărilor a- 
duse agregatelor de 
către colectivul fa
bricii.

*
BACĂU (Corespon

dentul „Scinteii". Gh. 
Baltă). — Apropiata 
aniversare a proclamă
rii republicii este 
intîmpinată de către 
colectivele de oameni 
ai muncii din in
dustria municipiului 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej cu noi și însem
nate succese, intre 
care, la loc de cinste, 
se înscrie îndeplini
rea cu două luni mai 
devreme a angaja
mentelor asumate în 
întrecerea socialistă pe 
acest an. Ca urmare 
a muncii entuziaste 
desfășurate pînă a- 
cum. chimiștii din ma
rile uzine de ne plat
forma industrială Bor-

zești, constructorii și 
celelalte colective de 
muncă din municipiu 
au realizat o produc
ție suplimentară în 
valoare de 124 mili
oane lei. în unități fi
zice, aceasta se con
cretizează în 1 559 tone 
cauciuc sintetic. 1 296 
tone policlorură de 
vinii, 281 tone poli- 
stiren, 13 000 tone ben
zine, 8 580 mc gaze 
de rafinărie și alte 
produse. De mențio
nat că aproape în
treaga producție rea
lizată peste plan a 
fost livrată la export. 
Ca urmare, planul de 
export la zi este de
pășit cu circa 3 mili
oane lei valută. în 
prezent, colectivele de 
muncă din întreprin
derile industriale ale 
municipiului se stră
duiesc să scoată la 
iveală noi rezerve 
care, puse în valoa
re, să contribuie la 
realizarea unor însem
nate cantități de pro
duse suplimentare.

★
. PLOIEȘTI (Cores

pondentul „Scinteii", 
C. Căpraru). — Co
lectivul Uzinei de me
canică fină din Sinaia, 
aflat într-o pasionan
tă întrecere de hărni
cie în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări 
a republicii, a reu
șit să-și îndeplineas
că sarcinile de pro
ducție pe 11 luni cu 
21 de zile mai devre
me. Datorită acestui 
avans de timp, pină 
la finele anului se vor 
mai fabrica peste plan 
circa 6 000 pompe de 
injecție pentru trac
torul de 65 CP. La 
ora actuală toate co
menzile beneficiari
lor străini au fest 
livrate Ia termenele 
contractate. La ce
rerea expresă a u- 
nor firme externe, 
uzina s-a mobilizat 
și a trimis în avans 
un însemnat număr 
de pompe de injecție, 
înregistrind astfel o

depășire a planului de 
export pe 10 luni cu 
65 la sută. „Toate a- 
ceste rezultate au fost 
posibile — arăta di
rectorul' uzinei. Aurel 
Boghici — in primul 
rînd datorită hărnici
ei oamenilor, dar și 
unor măsuri complexe 
pentru modernizarea 
proceselor de fabrica
ție, introducerea u- 
nor tehnologii noi la 
nivelul tehnicii actua
le. Prin autodotare 
s-au fabricat in uzină 
o serie de agregate șl 
mașini automate de 
mare randament, care 
au determinat in une
le secții creșterea pro
ductivității muncii de 
2—3 și chiar de 4 
ori".

*
REȘIȚA (Prin telefon 

de la N. Catană). — 
întreprinderea mi
nieră Bocșa este pri
ma dintre unitățile 
industriale mari ale 
județului Caraș-Seve- 
rin care a îndeplinit 
sarcinile de plan pe 
11 luni. Calculele e- 
tectuate arată că prin 
realizările de pînă a- 
cum — o producție 
suplimentară de 20 000 
tone minereu de fier 
brut și 18 000 tone mi
nereuri neferoase — 
s-au creat premise ca 
în următoarele zile 
să se realizeze sarci
nile de plan pe între
gul an. La baza suc
ceselor stă în primul 
rînd faptul că pro
ductivitatea muncii 
este cu 6 la sută mai 
mare decît s-a prevă
zut prin plan, spo
rind in același timp 
și indicii de folosire a 
mijloacelor mecani
zate in extracția de 
minereuri. O realizare 
deosebită este și re
ducerea unor consu
muri specifice. La 
lemn de mină, pină 
acum economia în
sumează 500 mc, iar 
la energie electrică 
900 000 kWh. Se esti
mează că pină la 
sfirșitul anului vor fi 
obținute economii de 
peste 5 milioane lei.

Se extinde
electrificarea satelor
Electrificarea localităților rurale, 

parte integrantă a programului de 
măsuri inițiat de partid și de stat 
pentru ridicarea nivelului de viată 
și de civilizație al populației sătești, 
a intrat in faza finală. în cursul 
acestui an au fost încheiate lucră
rile de electrificare a satelor din 
județele Botoșani. Iași și Neamț. Pe 
zi ce trece, pe graficul electrificări
lor rurale se înscriu alte zone ale 
țării. In județul Maramureș, unde 
rețeaua liniilor de distribuție și de 
alimentare a fost extinsă în acest an 
cu peste 100 km, lumina electrică a 
pătruns pină acum în aproximativ 
90 la sută din numărul total al sate
lor și comunelor.

Pe raza județelor Argeș. Olt și 
Vilcea. colectivul întreprinderii de 
rețele electrice din Pitești va co

necta la sistemul energetic național, 
pină la data aniversării .republicii 
315 localități, astfel îneît din cele
I 526 comune și sate existente in 
cele trei județe 1 344 vor fi electri
ficate. în județul Alba numărul lo
calităților rurale electrificate va 
ajunge pînă la finele lunii decem
brie la 400.

Potrivit datelor furnizate de mi
nisterul de resort, pînă in prezent 
au fost electrificate mai bine de
II 400 comune și sate, ceea ce re
prezintă 86.8 la sută din totalul lo
calităților rurale ale patriei. în mod 
practic, pină la finele actualului cin
cinal vor fi racordate la sistemul 
energetic național toate comunele și 
satele țării.

(Agerprei)
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FAPTUL
divers: 
—:—— i 
Apă bună 
de Bilbor

B ii bor, o mică stațiune balne
ară din județul Harghita, eu- I 
noscută odinioară pentru apele f 
sale carbogazoa.se, revine in ac- ' 
tualitate. lin căutarea unor noi ■ 
surse de apă minerală, specia- > 
liștii de la Institutul de balneo- ț 
logie au efectuat aici o serie 
de prospecțiuni soldate cu evi- J 
dențierea unor importante oan- | 
tități de apă — debitul 20—25 ■
de vagoane in 24 de ore — cu un I 
procentaj neglijabil de fier, ca- i 
litatea lor situindu-se la nive- | 
Iul celor mai bune ape carbo- . 
gazoase din lume. De altfel, I 
cantitatea și calitatea apelor I 
descoperite vor permite înfiin- 1 
țarea in localitate a unei fa- | 
brici de imbuteliere a lor.

Lovitura 
de pedeapsă

In cofetăria „Trandafirul'1 
din Blaj a intrat, intr-una din 
serile acestea. Emil Ionaș, mem
bru al echipei de fotbal C.I.L. 
Blaj din divizia C. „Viață spor
tivă" — vor remarca probabil 
unii. în urma unei mici neînțe
legeri cu cîțiva consumatori insă, 
E. I. a adoptat un stil din cale 
afară de brutal pentru rezolva
rea diferendului, declanșind a- 
supra acestora un atac furtunos 
cu pumni, mese și scaune. In 
citeva minute, cofetăria era 
goală. Stăpin pe „teren", E. I., 
văzind urmările scandalului, a 
încercat să dispară prin fugă. 
Fotbalist, boxer și... alergător. 
Condiție fizică? Probabil. Condi
ție sportivă ? Nicidecum. Jude
cat de urgență, fotbalistul scan

dalagiu a fost condamnat la 20 
de zile închisoare. O pedeapsă 
din care poate Învăța multe !

Cu mașina
9

în primărie
Vasile Barhan din Miroslă- 

vești (Iași) se afla intr-una din 
zilele trecute prin comuna Ti- 
mișești, județul Neamț. La un 
moment dat, după ce „s-a mag- 
netizat" cam prea peste măsură 
cu alcool, i-a venit chef să-i a- 
rate unui prieten că, deși el 
nu are permis de conducere, 
este un adevărat as al volanu
lui. S-a urcat in autoturismul 
1—NT—705 și a pornit cu toată 
viteza înainte. După citeva sute 
de metri insă — fie că avea, 
fie că n-avea treabă pe acolo 
— mașina a intrat ca un bolid 
in primărie. Rezultatul: două 
persoane accidentate, turismul 
avariat, iar conducătorul aces
tuia primit prompt „in audi
ență" de către organele de mili
ție care se aflau chiar la fața 
locului I

I

Nu era 
jucărie

Pe un cimp de la marginea 
satului Mădăraș, elevii Cristian 
Căsuț și Petru Foran din Satu 
Mare au descoperii, intr-un șanț 
de desecare proaspăt săpat, un 
obiect ciudat. Apropiindu-se de 
el cu multă precauție, ei și-au 
dat seama că nu este o jucărie, 
ci... un proiectil (rămas probabil 
din timpul ultimului război). 
Chemate la fața locului, or
ganele de resort au trecut la 
neutralizarea lui însoțind feli
citările adresate celor doi elevi 
cu „o salvă" care, ■ altminteri, 
putea să coste vieți omenești.

Aveți
9

buletin de 
identitate ?

întrebarea se adresează ex
clusiv celor ce poartă, de multă 
vreme, acest act în buzunar. 
Un paradox ? Serviciul de evi
dența populației de la Inspec
toratul județean Gorj al Mi
nisterului de Interne demon
strează că nu. In ultimele luni, 
așa cum rezultă din evidențele 
sale, aproximativ 2 000 de bu
letine de identitate au terme
nele de valabilitate expirate. 
Prin urmare, purtătorii lor se 
legitimează cu niște acte care, 
potrivit legii, sint... nule ! Așa
dar, atenție ! Pentru a nu vă 
trezi in situația de a nw avea 
cu ce vă legitima, verificați... 
data de la care vi se poate eli
bera un nou buletin de iden
titate 1

Tragedia 
de pe strada 
Moților |

în imobilul din strada Moți- ■ 
lor nr. 99. din Cluj, s-a intim- 
plat o tragedie. Aflate in ace- | 
eași încăpere, trei bătrine (Ma
ria Dinculescu, Rozalia Felecan i 
și Iuliana Beke) au aprins I 
focul in sobă și S-au pregătit I 
de culcare. Imprudență fatală. . 
în ziua următoare, nici una nu 
mai era in viață. Fuseseră in- | 
toxicate cu bioxid de carbon.

Rubrică redactata de i
Dumitru MRCOB |
Gheorqlie DAVID

și corespondenții „Scinteii"

Deși C.E.I.L. Rm. Vilcea și Fabrica 
de talpă și incălțăminte Drăgășani 
realizează, evident, producții diferite, 
o vreme au avut o trăsătură comu
nă : apariția unor pierderi in proce
sul de producție, precum și depășirea 
sau „larghețea" consumurilor spe
cifice. Modul în care au acțio
nat organizațiile de partid pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri, in 
vederea incetățenirii spiritului gos
podăresc, potrivnic risipei, a creat 
insă o sugestivă diferențiere.

— Multă vreme a existat și Ia 
noi — ne spune 
tovarășul Con
stantin Ilinca, se
cretarul comite
tului de partid de 
la C.E.I.L.. o a- 
titudine de auto- 
mulțumire. gene
rată de faptul că, 
in anumite faze, 
ne încadram in 
normele de con
sum specific. în 
ansamblu însă 
masa lemnoasă 
nu era integral și 
superior valorifi
cată. înseși nor
mele erau „largi", 
se pierdea, cum 
se spune, „cu a- 
coperire". Con- 
știenți insă că 
spiritul gospodă
resc. în general 
gindirea economi
că nu se formea
ză de la sine, pes
te noapte, am 
trecut la organi
zarea unor ac
țiuni politico-edu
cative sistemati
ce, perseverente, 
în vederea for
mării unei ju
decăți drămui- 
toare a oameni- 
lor. îndeosebi a 
comuniștilor, a 
întregului activ de 
partid.

Folosind cu ma
ximă eficientă în
tregul registru de 
forme și mijloace educative ale 
muncii politice de masă, organizații
le de partid au creat un cli
mat In care fiecare comunist 
s-a angajat plenar in lupta pen
tru economii. Adunările generale 
de partid de la U.E.I.L. Brezoi și, 
respectiv, Băbeni, bunăoară, au con
stituit nu numai o înaltă scoală de 
educație comunistă, ci, prin modul 
in care au fost pregătite, prin obiec
tivele propuse, au însemnat, in a- 
celași timp, și o școală de formare a 
gindirii economice a oamenilor, de 
cultivare a spiritului gospodăresc, a 
intransigenței față de risipă, față de 
atitudinea „generoasă" a unora pe 
banii statului. Cind în sectorul de 
industrializare s-a constatat acea 
„larghețe" a normelor care statua, 
practic, irosirea unui important vo
lum de deșeuri^ comitetul de partid 
a inițiat un sondaj in rindul specia
liștilor, al tuturor comuniștilor. Pro
punerile reieșite cu acest prilej au 
fost dezbătute apoi cu masa de sa-

Străvechea Reșița își primenește necontenit înfățișarea edili tară. Unul din argumente : cartierul Gavîndar din imagine Foto : S. Cristian

După cum se știe. Legea nr. 9/1971 
privind cantinele-restaurant pentru 
salariați s-a înscris in contextul mă
surilor luate de conducerea partidu
lui și statului pentru ridicarea ne
contenită a nivelului de trai al oa
menilor muncii din țara noastră. 
Transformarea structurii cantinelor 
in cantine-restaurant, și organizarea 
acestora pe baze economice eficiente, 
a creat un cadru nou, dindu-se posi
bilitatea reală celor chemați să orga
nizeze și să dinamizeze acest sector 
de a asigura oamenilor muncii inte
resați o hrană mai consistentă și mai 
variată, de bună calitate și la pre
țuri accesibile. Se poate aprecia de 
pe acum că aplicarea legii a realizat 
in multe locuri o îmbunătățire evi
dentă, care nu poate fi contestată.

Privind insă prin prisma exigențe
lor ce se impun in prezent, se con
stată că o serie de cantine-restaurant 
preluate de comerț (și mai ales cele 
care se mai găsesc sub vechea juris
dicție) parcurg un drum destul de 
lent și anevoios.

In primul rind, se constată că fac
torii răspunzători — începind chiar 
cu Ministerul Comerțului Interior și 
Centrocoop, care nu au insistat su
ficient in preluarea cantinelor-res- 
taurant — nu au depus eforturile cu
venite pentru aplicarea corectă a 
legii. Mai există centrale, întreprin
deri, instituții care nu au prcdat.in 
totalitate cantinele, „păstrind" unele 
din ele și acum (Ministerul 

•Industriei Chimice, fostul Mini- 
’ ster al Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construc
ții etc.). Atitudinea echivocă a unor 
centrale și întreprinderi a con
dus la permanente controverse 
între comerț și celelalte orga
nizații socialiste.

în al doilea rind, unele comitete 
executive ale consiliilor populare au 
acceptat nejustificat motivele (ne
fondate I) invocate de conducerile 
unor unități pentru a mențin? canti
nele in subordinea lor, tergiversind 
această predare-preluare Dină astăzi. 
Asemenea cazuri s-au ivit in jude
țul Brasov (pentru cantina de pe 
lingă Uzinele Metrom), in județul 
Iași (pentru cantina Fabricii de an
tibiotice) și, recent, in Hunedoara.

In al treilea rind, trebuie arătat 
că multe organizații socialiste nu au 
acționat corespunzător pentru sepa
rarea cantinelor de incinta unități
lor, in vederea asigurării accesului 
direct din afară — așa cum prevede 
foarte clar legea — pentru ca și sa- 
lariații și pensionarii altor organiza
ții socialiste să ia masa la cantina- 
restaurant.

O problemă despre importanța că
reia nu e cazul să mai insistăm este 

lariați și incluse intr-un plan de mă
suri cu termene și responsabilități 
precise. Au fost constituite, de ase
menea, citeva colective cuprinzind 
comuniști cu o mare experiență in 
producție care, impreună cu comisia 
economică, au trecut la studierea 
unor noi soluții vizind creșterea in
dicelui de utilizare a masei lem
noase. Cum era și firesc, ansamblul 
măsurilor stabilite și înfăptuite de 
comuniști a dat roade.

Pe fundalul acestor acțiuni, comu
niștii de la C.E.I.L. au lansat noi și 

ADUNAREA DE PARTID 
școală de formare a gindirii 
economice a comuniștilor

CIND COMUNIȘTII SE 00811111®.,.
OM MULTE DIN COUZELE „OBIiCTII!" HE HHHUI

valoroase inițiative. Una din aces
tea are ca obiectiv autodotarea cu 
dispozitive și utilaje a unei secții 
ce va realiza produse numai din de- 
șeurile rezultate din fabricația altor 
sectoare.

De la Rm. Vilcea am plecat la 
Drăgășani. Ne-am fi așteptat, firesc, 
să intîlnim și aici aceleași preocu
pări. Doar și in această fabrică lu
crează comuniști, datori a drămui 
orice leu cheltuit. Din păcate, lucru
rile stau altfel. Consumurile de ma
terii prime și materiale in secțiile 
tălpi matrițate și, respectiv, incăl
țăminte au fost depășite anul acesta 
cu peste 4 milioane lei. Risipa 
exagerată din secții, inexistenta unor 
măsuri politico-educative, cu ecou 
în conștiința oamenilor, pentru pre
venirea și combaterea fenomenelor 
de risipă sint, in mare, cauzele de
pășirilor semnalate.

Am adresat tovarășilor fon Ma- 
ziiiu și Florea C'ostea, maiștri în cele 

asigurarea bazei materiale, dotarea 
cu inventarul corespunzător. Or, din 
acest punct de vedere, situația ac
tuală este in multe locuri criticabilă: 
numeroase cantine-restaurant au 
condiții improprii de funcționare, or
ganizațiile socialiste pe lingă care 
funcționează considerindu-se ab
solvite de obligația de a asigura baza 
materială deși, potrivit legii, răspund 
de această problemă in continuare. 
O analiză făcută de ministerul nos
tru, la sfirșitul semestrului I al anu
lui in curs, a arătat că : 63 cantine- 

CANTINELE - RESTAURANT 
între ceea ce sînt 

și ceea ce ar trebui să fie
restaurant din cele aproape 200 tre
cute in sistemul M.C.I. (adică 32 la 
sută) nu dispun de mașini corespun
zătoare pentru gătit ; 40 cantine-res
taurant nu au cuptoare pentru fript 
și copt ; numai 9 la sută din numă
rul total de cantine-restaurant pre
luate dispun de roboți pentru bu
cătărie ; in peste 60 la sută din nu
mărul total carnea se toacă manual ; 
dotarea cu instalații frigorifice (du
lapuri și vitrine frigorifice) este sa
tisfăcută in proporție de numai 32 
la sută ; numai 22 cantine-restaurant 
posedă linii de autoservire — ceea 
ce este cu totul și cu totul nesatis- 
f'cător. mai ales că, potrivit legii, 
această formă de servire trebu'e ex
tinsă și generalizată in următorii 
2—3 ani.

O situație și mai criticabilă o pre
zintă cele peste 50 de cantine-rest.au- 
rant de pe lingă consiliile populare 
care, in general, nu dispun de nici 
un fel de fonduri pentru îmbunătăți
rea bazei tehni-o-materiale. In acest 
sens, este de neînțeles atitu- 

două secții, întrebarea : pot fi evitate 
aceste neajunsuri ?

— Desigur, ne-a răspuns pentru 
început tovarășul I. Maziliu, fn pri
mul rind prin creșterea responsabi
lității și a pregătirii profesionale a 
fiecărui muncitor — imperativ fără 
de care nu putem vorbi de un cli
mat gospodăresc. Apoi, printr-o se
rie de măsuri tehnico-organizatorice. 
cum ar fi respectarea gramajului și 
a dozajelor stabilite, îmbunătățirea 
matrițelor, asigurarea unor semi

fabricate adecvate mașinilor, o su
praveghere atentă și, cu deosebire, 
calificată a operațiunilor de presare.

Deci, soluții există, oamenii le cu
nosc. De ce nu se aplică ? De fapt, 
cele două organizații de partid au 
Inițiat cindva măsuri. Din păcate, 
s-a mers doar pe jumătăți... de mă
sură. Bunăoară, in ambele organiza
ții de partid au avut loc, în prima 
parte a acestui an, două adunări 
generale extraordinare consacrate 
dezbaterii și stabilirii unor soluții 
vizind stăvilirea consumurilor exa
gerate. Dar, in locul unei analize 
partinice, aprofundate, cu accent 
pe măsurile politico-educative me
nite să creeze o atmosferă de emu
lație în lupta pentru obținerea de 
economii, o atitudine combativă, in
transigentă față de risipitori, cele 
două referate s-au limitat doar la o 
însăilare statistică de cifre și fapte 
neconvingătoare. Iată, ad-litteram, 
argumentul „forte" al unuia din

dinea unor organe de condu
cere ale organizațiilor socialiste, 
care refuză sprijinul solicitat 
din partea comerțului, cu toate că 
legea le obligă să suporte pentru sa- 
lariații și pensionarii proprii cheltu
ielile oantinelor-restaurant legate de 
dotare, amortisment, chirie sau repa
rații ale mijloacelor fixe, precum și 
de uzarea sau înlocuirea obiectelor 
de inventar.

In ce ne privește pe noi, cei din 
comerț — care de la apariția legii 
răspundem de soarta și bunul megș 

al cantinelor-restaurant — este cazul 
să ne clarificăm mai bine poziția (in 
unele cazuri echivocă) fată de 
această instituție de larg interes 
obștesc și social.

Așa cum bine se sublinia in anali
zele efectuate asupra acestui dome
niu de o ședință a Comisiei perma
nente a M.A.N. pentru consiliile 
populare și administrația de stat, cit 
și de o ședință a Consiliului de 
Stat, Ministerul Comerțului In
terior — departe de a fi făcut totul 
— a întreprins totuși o serie de mă
suri pentru mai buna aprovizionare 
a cantinelor-restaurant, a asigurat 
asistența tehnică de specialitate pri
vind diversificarea producției culi
nare, a reglementat cu alte organe 
de stat o serie de probleme' comune 
etc.

Dar, cu toate măsurile luate, revi
rimentul așteptat nu s-a produs, atit 
din pricina unor lipsuri alo noastre, 
cit și din cauză că la nivelul unor 
direcții comerciale din cadrul consi
liilor populare — și mai ales la 

tre referate : „...dacă nu se în
dreaptă situația va fi chemat con
trolul financiar intern care, după 
cum se știe, nu penalizează, ci 
impută". In această situație, adună
rile au purtat, firesc, amprenta re
feratelor. Iar măsurile ulterioare au 
mers pe aceeași linie, exclusiv admi
nistrativă.

Departe de a fi de acord cu un a- 
semenea stil de muncă, in secțiile 
productive comuniștii au alte păreri.

— Munca politică este insuficient 
organizată la noi, ne spune muncito

rul Hie Miron. A- 
gitatorii, gazetele 
de perete nu-și 
axează activitatea 
pe obiective eco
nomice concrete, 
stringente, califi
carea unor munci
tori este slabă. Ar 
fi necesară, cred 
eu, organizarea u- 
nor cursuri de ri
dicare a califică
rii, de specializa
re pe meserii.

— Noi am sta
bilit asemenea 
măsuri, afirmă to
varășul Nicolae 
Voinea, locțiitorul 
secretarului co
mitetului de par
tid pe fabrică. Am 
făcut chiar și te
matici. Le-am dat 
in secții încă din 
lunile mai, apri
lie...

— Nu am avut 
timp să le orga
nizăm. precizează 
tov. I. Maziliu. 
Am fost ocupați 
cu obținerea pa
rametrilor proiec
tați, fabrica noas
tră fiind o unitate 
nouă.

Iată două răs
punsuri cel pu
țin ciudate. Pe de 
o parte se iau 
măsuri, dar nu se 
urmărește aplica
rea lor ; pe de 

alta, ridicarea calificării munci
torilor — imperativ imperios ne
cesar în atingerea parametrilor 
proiectați ai unei unități noi — este 
neglijată, ca de altfel și munca po
litică destinată a forma o mentali
tate nouă. între timp, risipa con
tinuă. Se impune, cu stringență, 
îmbunătățirea stilului de muncă, 
stabilirea unor măsuri politico-or- 
ganizatorice, care să pună capăt 
acestei situații. Generalizind ex
periența bună dobindită la C.E.I.L. 
Rm. Vilcea, Comitetul județean 
de partid Vilcea are datoria să 
impulsioneze munca politică în fa
brica de la Drăgășani, să ajute 
concret, la fața locului, organizația 
de partid, comuniștii de aici, pentru 
ca și activitatea acestora să se ridice 
la nivelul sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională privind creș
terea eficienței economice a tuturor 
ramurilor de producție, a tuturor 
unităților industriale.

loan VLANGA 
Ion STANC1U

T.A.P.L.-uri și organizațiile comer
ciale locale mixte — sălășluiește de 
multă vreme o concepție cu totul 
stranie, rudimentară, despre rolul 
social al cantinei-restaurant in eco
nomia noastră. Evident, nimeni nu 
pretinde ca intr-un an și jumătate de 
la preluarea acestora să se facă ceea 
ce nu s-a făcut, in ani și ani de zile ; 
era insă nevoie de mai multe efor
turi pentru a se asigura o masă mai 
bună, un sortiment variat și de ca
litate superioară, in condiții igienica 
și de servire civilizată.

Față de această situație. Ministerul 
Comerțului Interior a acționat ope
rativ pentru aplicarea corectă a legii. 
In acest scop, a avut loc recent — la 
nivelul conducerii ministerului — o 
nouă ședință de lucru cu reprezen
tanții tuturor ministerelor tutelare 
care au incă in subordine cantine ce 
nu au fost predate, stabilindu-se mă
suri hotărite pentru preluarea aces
tora, legea fiind una pentru toți.

Totodată, au fost constituite oolec- 
tive centrale de lucru — din delegați 
ai M.C.I., Centrocoop și C.C. al 
U.G.S.R. — cu misiunea de a se de
plasa in toate județele țării pentru ca, 
împreună cu direcțiile comerciale ju
dețene de pe lingă comitetele exe
cutive ale consiliilor populare și cu 
organele sindicale corespunzătoare, 
să ia măsurile necesare de identifi
care a tuturor cantinelor nepredate 
și transformarea lor in cantine-res
taurant.

In paralel cu acțiunea de preluare 
a cantinelor-restaurant se vor între
prinde măsuri pentru îmbunătățirea 
imediată a activității acestora, in

SECVENȚE EDILITARE
Noile dimensiuni ale Buzăului
Buzăul s-a înscris 

viguros in coordonate
le înnoirilor economice 
și sociale. Concomitent 
cu dezvoltarea indus
triei, orașul se comple
tează cu noi construc
ții social-culturale. Un 
loc aparte in șirul rea
lizărilor din acest an 
ii ocupă construcția de 
locuințe. Devenit fami
liar tuturor sub denu
mirea „Micro 14". noul 
cartier din partea sud- 
vestică a orașului în
sumează peste 700 a- 
partamente, urmind 
ca in viitorii ani să 
devină un adevărat 
orășel. Pentru aprovi
zionarea locuitorilor 
cartierului se află in

Unități prestatoare de servicii 
in sate gălățene

Alte două noi uni
tăți comerciale — un 
supermagazin și un 
complex de servire a 
populației, aparținind 
Uniunii județene a 
cooperației de consum 
Galați au fost date 
nu de mult in folosință 
in comunele Corod și 
Liești. Ele fac parte 
din obiectivele înscrise 
in planul de măsuri ai 
comitetului județean 
de partid privind dez
voltarea economlco- 
socială șt edilitară a

Sătenii constănțem coautori 
la proiectele de sistematizare

In județul Constanța 
au fost terminate, încă 
din 1971, schițele de 
sistematizare pentru 
toate cele 49 de centre 
comunale. Pornind de 
la propunerile proiec- 
tanților, comitetele 
executive ale consilii
lor populare comunale 
au dezbătut cu sătenii 
detalii ale proiectelor 
de sistematizare, mo
dalitățile d° realizare 
a obiectivelor social- 
culturale amplasate in 
centrele civice. In ur
ma acestor dezbateri, 
numai in 20 de comu

construcție un com
plex comercial ce va 
cuprinde magazine ali
mentare, secții de 
prestări de servicii ale 
cooperației meșteșugă
rești, o farmacie și 
altele.

Centrul orașului, re- 
dimensionat după exi
gențele moderne, iși 
definește acum ultime
le detalii. Un hotel cu 
șase niveluri, dispu- 
nind de unități de a- 
limentație publică, va 
putea găzdui in curind 
turiștii ce trec pe aici. 
Iar in imediata apro
piere, nu dc mult a 
început construcția 
magazinului univer
sal „Dacia", dispus

pe patru niveluri, ce 
va totaliza o supra
față utilă de 6 500 mp 
— in care se vor des
face produse alimen
tare. textile, incălță
minte. metalochimice, 
mobilă etc. In seria 
noilor realizări edilita
re ale municipiului 
Buzău se înscrie și 
darea in folosință a 
autogării de călători. 
Zilnic, 11 000 călători 
pleacă sau sosesc pe 
cele 40 trasee deservi
te de autobuze.

Mihai BAZU 
corespondentul 
„Scinteii"

localităților din județ. 
Supermagazinul din 
comuna Corod oferă 
locuitorilor acestei co
mune largi posibilități 
de aprovizionare cu 
produse industriale și 
alimentare, iar com
plexul de servire din 
comuna Liești este pri
ma construcție din ju
deț in care sint ampla
sate numai secții pen
tru prestări de servi
cii către populație : o 
secție de reparații ra- 
dio-TV. o frizerie, o

unitate de prezentare 
și desfacere a produ
selor realizate fn coo
perația de consum, un 
atelier de tăiat gea
muri și înrămat ta
blouri. precum și sec
ții de tricotat, croito
rie pentru bărbați și 
femei și o secție de 
covoare.

Tudorel 
OANCEA 
corespondentul 
„Scinteii"

ne s-au făcut mat mult 
de 300 propuneri, adu- 
cindu-se corective im
portante proiectelor 
inițiale. Astfel, la Co- 
badin. sătenii au pro
pus să se amenajeze 
cu prioritate. în apro
pierea centrului civic, 
o piață alimentară, să 
se construiască o baie 
comunală, o grădiniță 
de copii. La Oltina, 
Ostrov, Horia, Crucea 
și in alte localități, la 
solicitarea cetățenilor, 
s-a prevăzut să se con
struiască în următorii

2—3 ani blocuri de lo
cuințe pentru salariat!, 
centrale termice, se
dii politico-administra
tive etc. In prezent, fn 
centrele civice comu
nale din județul Con
stanța sint în curs de 
realizare peste 120 de 
obiective social-cultu
rale de larg interes ce
tățenesc.

Radu
APOSTOL 
corespondentul 
„Scinteii"

primă ordine prin schimbarea șefilor 
de unitate care nu corespund cu ca
dre din organizațiile comerciale lo
cale care au experiență îndelungată 
și inițiativă. De asemenea, in vede
rea asigurării aprovizionării cu măr
furile de bază, se vor stabili grafice 
lunare și săptăminale care vor fi ur
mărite permanent, iar in mod deose
bit se va acționa pentru diversifica
rea cit mai largă a meniurilor, asi- 
gurindu-se zilnic mai multe variants 
la același preț, inclusiv meniu diete
tic. In centrul atenției se găsește și 
îmbunătățirea servirii salarjaților la 
locul de muncă (in timpul pauzei de 
masă, prin bufetele de incintă care 
să asigure in permanență un bogat 
sortiment de preparate culinare 
calde și reci), precum și organizarea 
de secții „Gospodina" pentru aprovi
zionarea salariaților cu semiprepara- 
te culinare și de patiserie, de regulă 
pe bază de comenzi prealabile. Pen
tru a asigura cantinelor-restaurant o 
bază tehnico-materială corespunză
toare. se vor lua măsuri de transfer 
a utilajelor ce prisosesc in unitățile 
comerciale (roboți, mașini de tocat 
carne, vitrine frigorifice etc.). In fie
care județ se va acționa, impreună 
cu organele locale, pentru realizarea 
unor cantine-restaurant model care 
să prilejuiască schimburi de expe
riență cu celelalte unități din terito
riu, in special cu cele rămase în 
subordinea organizațiilor socialiste.

Alături de eforturile pe care tre
buie să le depună organele comer
ciale. de sus și pină jos, ministe
rele tutelare și organizațiile socia
liste ne lingă care funcționează 
cantinele-restaurant, este cazul să 
circumscriem cu mai multă hotărîre 
aportul comitetelor sindicatelor din 
fabrici si uzine, al comitetelor de 
conducere din cantinele-restaurant — 
investite in spiritul Legii nr. 9 
cu largi atribuții economico-or- 
ganizatori.ee și de reprezentare 
obștească a intereselor celor ce so
licită serviciile acestor instituții. Se 
simte nevoia unui sprijin nemijlo
cit din partea acestor factori, che
mați totodată să exercite controlul 
și îndrumarea sistematică a canti
nelor-restaurant, potrivit legii.

Sperăm că în felul acesta — și pe 
măsură ce vom primi și sprijinul 
promis de celelalte ministere, Între
prinderi și instituții pentru care Le
gea nr. 9 prevede obligații preci.c — 
să reușim, in scurt timp, îmbunătă
țirile substanțiale pe care oamenii 
muncii le așteaptă de la cantinele- 
restaurant.

Ion PREOTEASA
șeful Direcției alimentației publice 
din M.C.I.

CONCURSUL DE BURSE 
AL UNIUNII ' ’

ARTIȘTILOR PLASTICI 
PE ANUL 1973

Uniunea artiștilor plastici 
din Republica Socialistă Româ
nia anunță concursul de burse 
pentru anul 1973. Se acordă 5 
burse a cite 1 500 Iei lunar, timp 
de un an, absolvenților din ul
timii trei ani ai institutelor de 
artă plastică „Nicolae Grigo- 
rescu- și „Ion Andreescu" șl 
absolvenților Facultății de de
sen, incepind cu promoția 1970.

Candidații la aceste burse 
vor depune la sediul Uniunii 
artiștilor plastici din București 
— pină la 31.XII.1972 — dovada 
absolvirii institutelor mențio
nate mai sus (cu examen de 
stat), precum și dovada respec
tării repartiției guvernamentale 
la locul de muncă indicat de 
Ministerul Educației și învăță- 
mintului.

O dată cu aceste dovezi, origi
nale sau In copie legalizată, can
didați! vor depune un memoriu 
de activitate artistică (partici
pări la expoziții, activitate ar
tistică încadrată, expoziții per
sonale, lucrări importante, con
cursuri etc.).

Toți candidați! la burse vor 
depune un număr de lucrări de 
artă pentru concurs la Bucu
rești, la sediul Uniunii artiști
lor plastici din Calea Victoriei 
155, după cum urmează :

Absolvenții avînd drept spe
cialitate pictura, grafica sau 
artele decorative vor depune 
cite 10 lucrări, toate în aceeași 
specialitate. Absolvenții avînd 
specialitate sculptura vor de
pune fiecare cite 5 lucrări ori
ginale.

Lucrările de artă se vor primi 
la sediul Uniunii artiștilor plas
tici menționat mai sus, în zilele 
de 5 și 6 ianuarie 1973. Cheltu
ielile de expediere și returnare 
ale lucrărilor trimise la concurs 
privesc integral pe candidați ; 
lucrările urmează să fie depuse 
direct la uniune de candidați 
sau imputerniciții lor. O dată 
cu depunerea lucrărilor, candi
dații vor plăti la casieria U- 
niunii artiștilor plastici costul 
transportului pentru returnarea 
lucrărilor predate, calculat la 
valoarea efectuată pentru de
punere.

Examinarea lucrărilor de către 
juriul instituit prin hotărîrea 
comitetului de conducere al Uni
unii artiștilor plastici va avea 
loc în perioada 10—25 ianuarie 
1973, rezultatul concursului va 
fi anunțat prin presă la sfirși
tul lunii ianuarie 1973 — și per
sona', prin poștă, clștigătorilor 
de burse. Amănunte privind or
ganizarea concursului pentru 
bursele menționate se pot obți
ne telefonic la Uniunea artiș
tilor plastici din București — 
telefon 13 8101.

carbogazoa.se
ganizatori.ee
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oriunde și oricum s-ar manifesta, 
mare sau mică,
de bani sau materiale,
de muncă sau de timp
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Înscriem în

MILIONARII
DE LA POLIMERIZARE

Piimul popas îl facem Ia instala
ția de polimerizare din cadrul Uzi
nei de fibre chimice Săvinești, locul 
de unde cu numai două luni in 
urmă a pornit valoroasa inițiativă 
privind realizarea producției pe 5 
zile din an cu materii prime eco
nomisite. Interlocutor : ing. Augus
tin Mihail, adjunctul de la melana 3.

— Ce rezultate s-au obținut după 
declanșarea inițiativei ?

— Să nu fim acuzați de lipsă de 
modestie, dar, de cind cu această 
inițiativă, am devenit milionari. La 
declanșarea inițiativei, consumul 
specific de acrilonitril, ca princi
pală materie primă, era de 1 040 kg 
pentru fiecare tonă de fibră. Cu 
timpul am pus la punct unele teh
nologii originale de fabricație, în 
funcție de care s-a trecut și la îm
bunătățirea constructivă a anumitor 
instalații. Rezultatele din prima 
lună ne-au determinat să cerem 
reașezarea, prin plan, a consumului 
specific de acrilonitril la 1 018 kg 
pe tona de fibră. Și, chiar în aceste 
condiții, în numai 2 luni — așa cum 
spuneam — am devenit milionari, 
economisind 73 tone de materie pri
mă, in valoare de aproape 1,5 mi
lioane lei. Pină la sfirșitul anului 
se vor economisi 110 tone, adică 
vom lucra 7 zile pe an cu materii 
prime economisite.

— Avem toate condițiile pentru 
ea, începind cu 1973, să depășim 
cu mult nivelul realizărilor de pină 
acum — intervine în discuție mais
trul loan Paraoanu.

— Concret, pe ce vă bazați ?
— Vom scurta la minimum posi

bil timpul de desfundare a reactoa
relor, pentru a evita pierderile de 
polimer...

Aici, discuția s-a întrerupt. întru- 
cit interlocutorul nostru. împreu
nă cu șefii de echipă Simion Bu
jor și Gheorghe Cojoc au intrat 
in alertă. Pe una din conductele 
de recuperare a polimerului s-a 
produs o ștrangulare. Intervenția 
lor operativă a făcut ca avaria să 
fie înlăturată in numai 5 minute, 
față de 30 minute cit este prevă
zut pentru asemenea împrejurări. 
S-a evitat astfel pierderea a 50 kg 
de produs.

— Priviți numai la mormanele de 
sulf care se pierd printre traversele 
căii ferate de la noul siloz și veți 
vedea că și la noi mai sînt cazuri 
cind între lozinci și realitate există 
o mare diferență.

sul, pentru că trailerul care trebuie 
să-mi aducă încărcătura nu s-a pre
zentat pe șantier, iar piesele au 
fost descărcate la peste 100 m de 
locul montajului.

în ziua anchetei noastre, alte I

— Numai ați raportat, sau ați șl 
realizat efectiv aceste economii ?

— Cred că le-am realizat.
— întreprinderea dv. lucrează și 

In prezent cti pierderi planificate, 
iar după cite știm ați depășit și a-

BRIGADA ÎMPOTRIVA RISIPEI IN UNITĂȚI DIN JUDEȚUL NEAMȚ

SUB MANTIA 
AUTOMULTUMIRII, SPIRITUL 
GOSPODĂRESC SE ATROFIAZĂ

UN ȘANTIER 
AL DEZORDINII

în perimetrul uzinei lși desfășoară 
activitatea șl șantierul nr. 2.

— Dar și aici risipa e prezentă la 
tot pasul, ține să precizeze tov. 
Gheorghe Pamfil, șeful serviciului 
investiții. Macaralele și betonierele 
sint folosite cu numai 50—60 la 
sută din capacitate. Cărămida, fie
rul beton, cofrajele și cimentul, de
teriorate sau Împrăștiate pe tot șan
tierul, sporesc mereu grămada 
pierderilor.

— De ce nu lucrați, 11 Întrebăm 
pe macaragiul Ion Gălbăloiu, care 
pare contrariat că l-am deranjat cu 
aparatul de fotografiat din prelun
gita așteptare de 4 ore.

— Nu am ce ridica, vine răspun

macarale se aflau în aceeași situa
ție, îngroșind volumul pierderilor 
de timp, de muncă și de bani.

CONTABIL-ȘEF
SAU „AVOCAT"

AL PIERDERILOR?
Sintem la întreprinderea județea

nă de construcții-montaj, unde dis
cutăm cu tov. Ștefan Ciobanu, șeful 
contabil al întreprinderii.

— Pe unele .șantiere persistă dez
ordinea, se pierd încă un mare 
volum de muncă, materiale și bani. 
De ce 1

— Nu este adevărat, ne răspunde 
contrariat contabilul-șef. Pe trei tri
mestre am raportat o economie de 
392 tone ciment, 155 metri cubi 
cherestea, 57 tone oțel beton, 2,6 tone 
tablă și multe altele.

ceste pierderi cu 5,42 lei la 1 000 lei 
producție.

— în final, cînd vom face com
pensările între șantiere, cred că 
bilanțul va fi favorabil. Apoi, de ce 
nu vreți să înțelegeți că toate a- 
cestea sînt pierderi admisibile ?

Și. uite așa, tot scormonind prin 
„sacul fără fund" al pierderilor pla
nificate, contabilul-șef al întreprin
derii a găsit și ceva... „economii", 
în timp ce situația de pe șantiere ii 
contrazice opiniile sale de apărător 
al risipei. Iată argumente ale aces
tei aprecieri.

— De curînd, ați încheiat acțiu
nea de control pe șantierul din Ro
man, ne adresăm tovarășului Con
stantin Obreja. șeful corpului unic 
județean de control financiar intern. 
La ce concluzii ați ajuns ?

— Am constatat mari nereguli in 
gospodărirea materialelor, a timpu

lui și chiar a fondului de salarii. 
Un exemplu : prin înregistrări fic
tive, numai in ultimul an s-au fă
cut plăți, care nu iși au corespon
dentul fizic in lucrări, in sumă de 
aproape 100 000 lei.

Șantierul construcțiilor de locuin
țe Dărmănești din Piatra Neamț. 
Ia blocul B. 1, aflat în lucru, un 
constructor neatent decofrează in 
stare crudă o copertină care, se 
înțelege, s-a distrus pe Ioc.

— Cit costă această copertină, îl 
Întrebăm pe maistrul Ștefan Tir.

— Nu am idee.
Un maistru nu cunoaște valoarea 

lucrărilor pe care le execută. Atunci, 
nu intimplător pe acest șantier ri
sipa e considerată ca neavind nici o 
valoare. Din lipsă de organizare, pe 
drumurile de acces spre punctele 
de lucru, camioanele și basculantele 
umblă brambura peste conducte și 
canale termice, distrugindu-le, iar 
între stația de betoane și șantier, la 
tot pasul, dăm peste mortare și var 
abandonate.

Sperăm că. în fața acestor argu
mente. contabilul-șef și conducerea 
întreprinderii județene de construc- 
ții-montaj nu vor apela la artificii 
de calcul, la „regularizări" de cifre 
intre șantiere, care nu sint de na
tură să mobilizeze toate forțele îm
potriva pierderilor de orice fel, pla
nificate sau nu. Dar nu numai to
varășii din conducerea I.J.C.M., ci 
și ceilalți tovarăși care ne-au fost in
terlocutori, în cadrul raidului-an- 
chetă, trebuie să înțeleagă că lupta 
împotriva risipei de orice fel este o 
cerință majoră a economiei, o im
portantă pîrghie pentru creșterea e- 
ficienței producției, pe care, din pă
cate, pină acum au folosit-o prea 
puțin. Fiindcă sub mantia automul- 
țumirii, intilnită in unitățile investi
gate. spiritul gospodăresc se atro
fiază, risipa face pui...

★
Din brigada „Scînteii" au făcut 

parte : ing. Vasile Țintescu, instruc
tor de specialitate al Comitetului 
județean Neamț al P.C.R., Maria 
Pascu, inspector la Sucursala jude
țeană Neamț a Băncii Naționale, și 
semnatarul acestei anchete :

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

„CONTUL PERMANENT 
AL ECONOMIILOR"

• CONSUMURI MAI REDUSE LA COMBUSTIBIL 
Șl ENERGIE ELECTRICĂ

DEVA — (Corespon
dentul „Scînteii" Sa
bin Ionescu). — Ener- 
geticienii de la termo
centrala Mintia iși în
scriu numele in rindul 
colectivelor de muncă 
din județul Hunedoara 
care au obținut cele mai 
valoroase realizări în 
domeniul utilizării cu 
înaltă eficiență a com
bustibilului și energiei. 
Numai în cursul lunii 
octombrie, de pildă, 
aici au fost trecute în 
contul economiilor 1317 
tone combustibil con

vențional și peste 
5 70u 000 kW/n energie 
electrică, cu care a fost 
redus consumul pro
priu tehnologic. •

Prin efectuarea unor 
reparații de înalt nivel 
calitativ la cele patru 
grupuri energetice, 
prin îmbunătățirile a- 
duse la sistemul de 
preparare a cărbunelui 
praf pentru cazane, so
luționarea problemei 
ridicate de captarea și 
evacuarea pneumatică 
a cenușii și prin alte 
măsuri s-a asigurat o

bună funcționare a a- 
gregatelor, cu un înalt 
grad de economicitate 
și siguranță. Pe aces
te căi, in 10 luni ale 
acestui an, aici s-au 
realizat economii to
tale de combustibil și 
energie electrică la 
consumul propriu teh
nologic in valoare de 
peste 9 milioane lei, 
în timp ce rentabilita
tea producției — în 
comparație cu anul 
1971 — a crescut eu 
1,17 la sută.

• VALOAREA UNEI INIȚIATIVE
PLOIEȘTI (cores

pondentul ..Scinteii" 
Const. Căpraru). — 
Urmărind creșterea 
productivității muncii 
și a vitezelor de foraj, 
petroliștii din mai 
multe schele aparți- 
nind Grupului indus
trial foraj-extracție 
din Ploiești au început 
să lucreze in brigăzi 
complexe pentru trans
port — montat-de- 
montat.

„Aplicarea acestei 
forme de organizare a 
muncii — ne spunea

ing. Octavian Simio- 
nescu de la serviciul 
organizarea producției 
și a muncii al grupu
lui — a dus la obține
rea unor economii im
portante mai ales la 
fondurile fixe. In zece 
luni din anul în curs 
am reușit să realizăm 
sarcinile de plan fo- 
rind cu instalațiile e- 
xistente in dotare, fără 
să mai avem nevoie 
de trei instalații noi 
repartizate în acest 
an. Am făcut cunos

cut ministerului no»~ 
tru acest lucru, pentru 
ca furnizorul de uti
laje petroliere al uzi
nei „1 Mai" Ploiești 
■să poată dirija aceste 
instalații, in valoare 
de circa zece milioane 
lei, spre alți benefi
ciari din țară ori de 
peste hotare. Econo» 
mia a trei instalații — 
de reținut — s-a rea
lizat in condițiile cind 
planul nostru de foraj 
din acest an este cu 
10 la sută mai mare 
față de 1971".

• GRAM CU GRAM SE ADUNA TONA

INTRE VORBE 
Șl... REALITATE

Ce v-a Împiedicat ca inițiativele 
valoroase să fie extinse și in alte 
secții ale uzinei ? — întrebăm pe 
tovarășii de la comitetul sindicatu
lui. Ne-au răspuns că. deocamdată, 
au în ...intenție să facă acest lucru. 
Se știe că fără un suport material, 
orice intenție, fie ea cit de bună, nu 
face multe pafaîe. Dimpotrivă: ne
finalizată, duce la tolerarea pierde
rilor. Iată, în acest sens, citeva cifre 
deloc îmbucurătoare. S-a înregistrat 
un consum nejustificat care, in trei 
trimestre, însumează 160 tone amo
niac, 200 tone hidroxid de sodiu, 5,5 
tone clorură cuproasă ; consumul 
■pacific la lactama pe tona de fire 
relon a fost depășit, in ultimele 
două trimestre, cu 36 kg.

— Ați calculat la cit se ridică a- 
ceste pierderi ?

— După cite știu, în total avem 
o pierdere de aproape 6,6 milioane 
lei, ne spune ing. Valeriu Momanu, 
directorul general al uzinei.

Continuăm investigațiile. La sec
ția caprolactamă il rugăm pe 
muncitorul Ion Pietraru să ne 
explice cum se materializează 
conținutul unei mari lozinci, aflată 
la intrarea în secție, pe care stă 
scris : „Reducînd consumul de sulf 
cu 1 la sută, adică cu 4 kg pe tona 
de oleum, se obțin economii anuale 
in valoare de 90 000 lei". Muncitorul 
ne-a spus :

• Uzina de fibre chimice din Săvinești : de o parte o lozincă, iar alături o imagine 
care arată că sulful nu este deloc bine descărcat și depozitat (fotografia din stingă). 
«Tot la uzina din Săvinești, un exemplu de spirit gospodăresc : maistrul Ioan Paraoanu, 
împreună cu șefii de echipă Simion Bujor și Gheorghe Cojoc, înlătură o avarie în 5 mi
nute, evitind pierderea a 50 kg de produse (fotografia din mijloc). • Șantierul nr. 2 din 
Incinta aceleiași uzine : o macara stă de 4 ore pentru că nu are ce ridica (fotografia din 
dreapta).

ALBA IULIA (co
respondentul „Scin
teii" Șt. Dinică). Co
lectivul întreprinde
rii de prefabricate din 
beton din Aiud a e- 
conomisit in 10 luni 
din acest an 75 tone 
ciment, 94 tone oțel și 
15 metri cubi material 
lemnos.

— Aceasta înseamnă 
că unitatea poate lu
cra trei zile numai cu 
materiale economisi
te. face o sugestivă 
echivalență inginerul 
loan Peteu, directorul 
întreprinderii.

Ca adevărați pro
prietari ai întreprinde
rii. muncitorii sint „cu 
ochii in patru" ca ri
sipa să nu apară, iar 
economiile să crească. 
Economisirea cimen
tului, de pildă, începe 
încă înainte de aduce
rea lui în Întreprinde
re- Jnfre , fcyjpjzor — 
Fabrica de ciment din

Turda — și beneficiar 
circulă o navetă de 10 
vagoane-cisternă in 
care cimentul este fe
rit de intemperii și a- 
junge pină la ultimul 
gram în întreprindere. 
Mai departe, rețetele 
de producție sint res
pectate cu strictețe. 
Producerea betonului 
este verificată zilnic 
de cadre de conducere 
din unitate și de mun
citori. Nici un gram 
de ciment nu trebuie 
să se risipească. Pier
derile tehnologice au 
fost reduse substan
țial, iar cele admisibi
le au devenit... inad
misibile. în secția de 
fabricare a traverse
lor pentru căi ferate 
am asistat la o discu
ție foarte aprinsă în
tre doi muncitori. 
Unul dintre ei, mai 
grăbit probabil, a lăsat 
un capăt la un toron 
de oțel (cordon din

sîrmă împletită In trei 
care intră in armarea 
traverselor) mai lung 
cu doi centimetri (a- 
proximație făcută din 
ochi) decit era nece
sar.

— Acești centimetri 
irosjți din neglijență, 
puși cap la cap, fac 
mulți kilometri — ■ 
precizat inginerul Va
sile Moldovan, șeful 
secției. Cînd autocon
trolul dispare, apare 
controlul tovărășesc al 
celuilalt coleg de mun
că. Capetele de sîrmă 
și cele din bare de 
oțel provenite de la 
elementele de prefa
bricate grele se adună 
cu zecile de tone. Iată 
de ce luptăm hotărît 
împotriva oricărei for
me de risipă, indife
rent de dimensiunea 
ei, știind că adunind 
gram cu gram cresc 
economiile.

• TRICOTAJE MAI MULTE DIN ACEEAȘI CANTITATE 
DE FIRE Șl FIBRE

CLUJ (Coresponden
tul „Scinteii" Alex. 
Mureșan). -j La fabri
ca de tricotaje „Some- 
șul“-Cluj, prin prelu
crare, valoarea unui 
kilogram de materie 
primă este de trei ori 
mai mare la lină și de 
patru ori la fibre sin
tetice. Această creștere 
a valorii prin prelu
crare &te, în mare 
măsură, rodul unei ac
țiuni de reproiectare a 
produselor. Nu este 
vorba de o subdimen- 
sionare, ci, dimpotrivă, 
de realizarea unor di
mensiuni optime, fără

să afecteze calitatea 
produselor, dar prin 
care se urmărește să 
se pună capăt unor 
consumuri de prisos. 
In urma acțiunii de 
modernizare prin re
proiectare a produse
lor, in fiecare lună se 
realizează în plus o 
producție în valoare de 
circa 600 000 lei din a- 
cceași cantitate de ma
terie primă. Cea mai 
nouă și prestigioasă 
realizare a specialiști
lor de la această fabri
că este dispozitivul de 
tricotat după contur, 
care elimină complet

pierderile de fire tri
cotate, generate de di
ferențele dintre di
mensiunile tricoturilor 
și cele utilizate in con
fecții. Dispozitivul de 
tricotat după contur, 
după ce își va face ro
dajul la Cluj, va fi ge
neralizat în toate fa
bricile din sector, ceea 
ce va însemna o eco
nomie anuală de 70 to
ne fire, «din care se 
pot confecționa un nu
măr de circa 350 000 
tricoturi, cu același 
consum de materie 
primă.

MERSUL
%

în județele

Mehedinți, Timiș și Iași 
s-au încheiat însămîntările

LUCRĂRILOR AGRICOLE
CORESPONDENȚII „SC1NTEII“ TRANSMIT:

BACĂU

Unitățile agricole de stat și coo
peratiste din județul Mehedinți au 
încheiat insămințările de toamnă. 
Informind despre acest succes 
printr-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Me
hedinți al P.C.R. subliniază că, în 
urma eforturilor deosebite depuse 
de lucrătorii de pe ogoare și a 
bunei organizări a muncii, au fost

★

într-o telegramă adresată Comi
tetului Central al P.C.K., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
județean Timiș al P.C.R. informea
ză că unitățile agricole cooperatiste 
din județ au încheiat, in ziua de 
10 noiembrie a. c., însămințarea 
culturilor de toamnă pe întreaga 
suprafață planificată.

Urmînd cu fermitate Îndemnul 
patriotic cuprins în mesajul dum
neavoastră cu prilejul „Zilei recol
tei", se spune în telegramă, meca
nizatorii și țăranii cooperatori au

★

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Iași au terminat însămințarea griu
lui pe cele 56 000 de hectare plani
ficate, urmînd să suplimenteze a- 
ceastă suprafață cu 2 000 de 
hectare. In stadiu avansat se află 
și celelalte lucrări de sezon. Astfel,

însămînțate 73 652 hectare, din care 
62 725 cu grlu și secară.

Cu toate condițiile grele din a- 
ceastă toamnă, se spune în telegra
mă, lucrările de insămințare a cul
turilor s-au executat la un nivel ca
litativ corespunzător. In prezent, 
forțele sint concentrate în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste pen
tru însămințarea unor suprafețe 
peste prevederile de plan.

★

depus o susținută activitate pentru 
a invinge greutățile cauzate de 
timpul nefavorabil din luna octom
brie, reușind să însămînțeze, în 
condiții agrotehnice corespunză
toare, peste 99 000 ha cu gnu și se
cară, 19 400 ha cu orz, precum și 
însemnate suprafețe cu alte cul
turi.

In întreprinderile agricole de 
stat, unde se însămințează ulti
mele suprafețe cu griu și culturi 
furajere, această lucrare va ti în
cheiată în cel mult două zile.

■ ♦

recoltatul culturilor de cartofi și de 
soia s-a încheiat, porumbul a fost 
cules în proporție de 96 la sută, iar 
sfecla de zahăr — 94 la sută. De 
asemenea, arăturile de toamnă s-au 
efectuat pe 40 la sută din suprafața 
planificată.

Unii au semănat in plus, 
alții doar pe jumătate

dețene, inginerul Dumitru Găină, 
ne-a asigurat că au fost luate mă
surile necesare pentru înlăturarea 
deficiențelor semnalate. Acum este 
important ca ceea ce s-a stabilit să 
se aplice efectiv, să se lucreze cu 
toate forțele pentru ca semănatul 
să fie terminat repede și in aceste 
unități.

veni mai are de strîns porumb de 
pe 150 hectare. Și aici, pentru ur
gentarea recoltării s-a hotărit fo
losirea pe terenurile zvintate a 
combinelor autopropulsate. Dar pro
blema cea mai acută este cea a 
transportului. „Sint 18 km pină la 
bază — ne spune inginerul Lucian 
Grigorescu. Cu atelajele putem face

numai un transport pe zi, ceea ce 
înseamnă foarte puțin. Cu tractorul 
facem trei drumuri, dar aVem nu
mai o remorcă".

Și în unitățile agricole din zo
nele indiguite și desecate din lunca 
Dunării porumbul este scos cu 
prețul unor eforturi foarte mari. Cu 
atit mai de neînțeles este însă fap
tul că nu s-a organizat preluarea 
porumbului fără întrerupere. In 
ziua de 8 noiembrie, la ora 8 sea
ra, 20 de camioane de la I.A.S. 
Pietroiu au făcut cale întoarsă, iar 
7 au rămas nedescărcate în curtea 
bazei respective. Motivul : nu

sînt spații suficiente de depozitare. 
„Ne mai trebuie panouri din care 
să facem pătule noi. Ne-am adresat 
întreprinderii tutelare, am încercat 
să obținem panouri disponibile 
existente la un alt siloz dar n>u am 
primit nimic" — ne spune tova
rășul Nicolae Lazâr, șeful bazei.

Sint citeva aspecte care denotă 
că. pe lingă mobilizarea forțelor la 
recoltat, in fiecare unitate trebuie 
să se coreleze această lucrare cu 
posibilitățile de transport, iar orga
nele agricole județene să acționeze 
de urgență pentru depozitarea in 
bune condiții a întregii recolte.

In județul Bacău, pină în ziua de 
10 noiembrie s-a însămințat cu griu 
93 la sută din suprafața planificată. 
Majoritatea cooperativelor agricole 
au încheiat semănatul pe terenu
rile stabilite inițial, iar acum, unele 
din ele insămînțează suprafețe su
plimentare pentru a asigura reali
zarea planului la această cultură pe 
ansamblul județului. Așa se petrec 
lucrurile la cooperativele Berești- 
Bistrița, Măgura, Luizi-Călugăra, 
Letea Veche, unde s-au însămințat 
în plus cite 100—250 hectare. In 
cooperativele care mai au suprafețe 
însemnate de semănat au fost redis
tribuite tractoare și discuri și s-a 
organizat lucrul în schimburi pre
lungite și pe timpul nopții.

Mai sint însă citeva unități care, 
„țin județul in loc". Este vorba de 
cooperativele agricole din Poduri, 
Pirjol, Ardeoani, Solonț și altele 
din zona Moineștiului, care au în
sămințat doar jumătate din supra
fețele planificate. La cooperativa 
Pirjol, bunăoară, din cele 460 hec
tare prevăzute au fost insămînțate 
doar 250, iar la Strugari mai sint 
de semănat 200 de hectare. Cau
zele răminerii in urmă constau in 
slaba organizare a muncii și folosi
rea incompletă a mașinilor și for
țelor existente. La Solonț. de exem
plu, se lucrează doar cu jumătate 
din numărul tractoarelor și semănă
torilor pentru că nu au fost luate 
măsuri de eliberare a terenului. La 
fel se intimplă și la Huruiești, Blă- 
gești și Măgirești.

Directorul direcției agricole ju-

IALOMIȚA

Culesul și depozitarea 
porumbului — 

in primă urgență 
încheind însămințarea griului, 

cooperatorii din județul Ialomița 
și-au concentrat acum toate forțele 
la culesul porumbului, transportul 
și depozitarea producției, acțiune 
prioritară, dacă avem în vedere su
prafața mare cu porumb cultivată 
de cooperativele agricole din acest 
județ. Cooperatorii din comuna Dra- 
roș Vodă au strîns porumbul de pe 
500 ha din cele 937 cultivate. Pină 
acum, din cauza umidității s-a re
coltat numai manual. Pentru ur
gentarea lucrărilor — sint circa 100 
ha care pot fi recoltate mecanic — 
Direcția generală agricolă a repar
tizat două combine „Gloria". In a- 
cest fel, viteza zilnică la recoltat se 
va dubla. „Producția e bună, dar 
se lucrează greu. Mai avem 250 de 
hectare de porumb în apă" — ne 
spune tovarășul Alexandru Petre, 
președintele cooperativei. Pentru e- 
vitarea pierderilor pe aceste par
cele lucrează 200 cooperatori care 
scot porumbul din lan cu sacii, 
pină la mijloacele de transport.

Cooperativa agricolă din Brinco-

STADIUL INSAMÎNTARII GRIULUI PE OGOARELE COOPERATIVELOR AGRICOLE (CIFRELE EXPRIMA 
PROCENTUL REALIZAT PINA IN DIMINEAȚA ZILEI DE 10 NOIEMBRIE A.C.)

y



PAGINA 6 SCÂNTEIA - sîmbâfâ 11 noiembrie 1972

împlinirea a 25 de ani 
de la proclamarea repu
blicii — eveniment marcat 
cu realizări de prestigiu in 
toate domeniile artei ro
mânești — va fi întimpi- 
nată, la sfîrșitul acestui 
an, de artele plastice cu 
noi lucrări. Caracterul de 
bilanț pe care amploarea 
și deosebita importanță a 
acestei manifestări îl pri
lejuiesc caracter concre
tizat in numeroase expozi
ții retrospective, se va aso
cia, in aceste condiții, cu 
lucrări create special in 
cinstea acestei remarcabile 
aniversări. Compoziția cu 
caracter social și istoric a- 
flată pe primul plan, in 
focarul atenției tuturor ar
tiștilor, se va strădui să 
demonstreze că scenele is
toriei naționale nu îndepli
nesc doar o simplă funcție 
evocatoare. Sensul sim
bolic al piaturii și sculptu
rii cu caracter istoric și 
social, așa cum il privesc 
artiștii din perspectiva ce
lor 25 de ani care au tre
cut. va îngădui, desigur, 
afirmarea aspirației lor 
de a participa activ la eve
nimentele ' contemporane, 
de a-și proclama crezul 
civic legat de problemele 
patriotismului socialist, e- 
dificăril noii societăți în 
țara noastră.

Expoziția retrospectivă de 
artă plastică contemporană 
— pe care o va organiza cu 
acest prilej, în sălile sale, 
Muzeul de artă al Republi
cii Socialiste România — va 
încerca să arate celui mai 
larg public că arta româ
nească de azi se înscrie fi
resc In circuitul tradiției 
picturii istorice, care a re
levat întotdeauna semnifi
cația adine contemporană a 
istorici naționale. Lucrările 
unor artiști bine cunoscuți 
pentru activitatea lor de 
pină acum vor demonstra 
tocmai această înțelegere 
superioară a sensului con
temporan al artei noastre, 
străduințele de a-și însuși 
mesajul vibrant adresat 
de partid tuturor crea
torilor de artă. Cinci 
expoziții itinerante, două 
de pictură și trei de 
grafică, vor purta de-a 
lungul Întregii țări mesajul 
de sensibilitate și gindire 
al artei plastice, vor con
semna, cu vigoare, publicu
lui, înfățișări ale societății 
românești din zilele noas
tre, vor încerca să trans
mită sentimente specifice 
spiritualității românești în 
epoca socialistă.

Dar nu numai publicul 
românesc, ci și cel de pes
te hotare va beneficia de 
cunoașterea citorva dintre 
aspectele esențiale ale ar
tei plastice românești. Or
ganizate de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, 
cu prilejul aniversării unui 
sfert de veac de la procla
marea republicii — Expo
ziția Stefan Luchian sau 
Expoziția de pictură a a- 
matorilor ce se vor deschi
de la Berlin (Republica 
Democrată Germană). Ex
poziția de grafică contem
porană românească ce va 
fi prezentată publicului cu

banez. Expoziția de artă 
decorativă românească al 
cărei vernisaj va avea loc 
la Budapesta sau Expozi
ția Micaelei Eleutheriade 
și a lui Gheorghe Ionescu 
în fața publicului al
banez — sint manifestări 
care-și propun să trans
mită. prin intermediul unor 
variate sectoare artistice, 
nu numai un mesaj de 
prietenie dar și omagiul pe 
care arta românească îl a- 
duce acestei aniversări. 
Toate aceste expoziții vor

actualiza, valori specifice, 
bine cunoscute nouă din 
manifestări anterioare, vor 
evidenția opțiunea foarte 
netă, declarată, a tuturor 
artiștilor de a descifra în 
lucrări realități specifice 
patosului constructiv al 
țării noastre.

O expoziție a artiștilor 
plastici amatori se află 
deschisă in aceste zile la 
Timișoara. în cinstea celei 
de-a XXV-a aniversări a 
republicii, membrii cercu
rilor cenaclurilor și școli
lor populare de artă din 
Timișoara, Lugoj, Buziaș 
etc. expun circa 250 de lu
crări de pictură, grafică și 
sculptură. în sala „Victoria" 
din Iași s-a deschis, de a- 
semenea. expoziția „A 7-a 
bienală județeană a artiști
lor plastici amatori", orga
nizată de Centrul județean 
de îndrumare a creației 
populare și a mișcării ar
tistice de masă, sub egida 
Comitetului de cultură și 
educație socialistă al jude
țului Iași. Expoziția cuprin
de peste 150 de lucrări de 
pictură, grafică, sculptură,

gravură ale unor artiști a- 
matori din rîndul muncito
rilor, țăranilor, intelectua
lilor și elevilor.

în baza hotărîrii Comite
tului Executiv al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român și a 
Biroului Executiv al Fron
tului Unității Socialiste 
privitoare la sărbătorirea a 
25 de ani de la proclama
rea republicii se va orga
niza S.alonul de pictură și 
sculptură al municipiului 
București. Manifestare in

ARTELE
PLASTICE

trată in tradiția artei noas
tre, salonul care-și va des
chide porțile în luna de
cembrie, ca și expozițiile 
județene ale filialelor și 
cenaclurilor Uniunilor Ar
tiștilor Plastici din toată 
țara, intrate, de asemenea, 
în tradiție — vor afirma 
printr-un mare număr 
de lucrări, dintre cele 
mai diferite stilistic. în cu
loare sau forme sculptura
le. idei și sentimente care 
să confere circulație, dar 
mai ales perenitate, unei 
declarate apartenențe poli
tice. Entuziasmul în fata 
unor eroi naționali, aspira
ția spre un ideal umanitar 
întrezărit in negurile tre
cutului sau surprins in plin 
proces de dezvoltare con
temporană vor insoți și lu
crările Expoziției de gra-

, fică a municipiului Bucu
rești care se va deschide, 
cu același prilej, în sălile 
Muzeului Simu. O serie de 
alte manifestări organizate 
tot de Muzeul Simu din 
Capitală, printre care men
ționăm expoziția „Bucu- 
reștiul de altădată văzut

de trei pictori". In pavili
oanele de expoziție de la 
Herăstrău, sau Expoziția 
de grafică Iser de la 
Muzeul Zambaccian (ex
poziții care au fost deschi
se în această toamnă) cit și 
o serie de proiecte ce vor 
fi realizate la începutul 
lunii decembrie (conferin
țele „Tattarescu și Revolu
ția de la 1848“, „Muzeul 
Storck în contextul cultu
ral bucureștean" etc.) se 
alătură acelorași inițiative, 

în scopul asigurării tutu
ror acestor manifestări ex- 
poziționale a unui cit mai 
înalt nivel calitativ. Consi
liul Culturii și Educației 
Socialiste a elaborat un 
plan tematic orientativ, 
plan discutat și definitivat 
împreună cu conducerea 
operativă a Uniunii Artiști
lor Plastici și difuzat atit 
în București cit și in în
treaga țară prin comitetele 
de cultură și educație so
cialistă ale celor 24 de ju
dețe în care ființează fi
liale și cenacluri ale U.A.P. 
Ilustrarea demonstrațiilor 
și acțiunilor muncitorești 
pentru preluarea deplină a 
puterii de stat în miinile 
clasei muncitoare ; entu
ziasmul maselor largi popu
lare la transmiterea comu
nicatului de abolire a mo
narhiei ; figuri luminoase 
de comuniști ; instaurarea 
celei mai democratice for
me de guvernămint din 
istoria națiunii noastre și 
trecerea Ia înfăptuirea sar
cinilor construcției so
cialiste ; munca plină de 
avint a muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor pen
tru dezvoltarea cuceririlor 
democratice, pentru trans
formarea României într-o 
țară industrială, in plin 
proces de modernizare a 
economiei ; P.C.R. — mobi
lizator al talentului și e- 
nergiei oamenilor muncii, a 
capacității lor creatoare în 
vederea ridicării conștiinței 
socialiste și așezarea rela
țiilor sociale pe principiile 
eticii și echității socialiste ; 
lupta comună a întregului 
popor român pentru con
solidarea și dezvoltarea 
societății și națiunii noas
tre socialiste — iată, spi
cuite, doar cîteva dintre 
aspectele esențiale prin 
care a trecut țara noastră 
în cei 25 de ani pe care-i 
vom aniversa, tot atitea 
motive generoase menite 
să inspire creația plas
tică.

în același scop, al asi
gurării unei participări va
loroase, Consiliul Cul
turii și Educației Socia
liste împreună cu Uniunea 
Artiștilor Plastici a solici
tat unui număr însemnat 
de artiști de prestigiu să 
se dedice elaborării unor 
compoziții cu o tematică 
majoră. Cele 59 de contrac
te ferme încheiate atît în 
București cit și în județe 
— pentru realizarea a 38 
lucrări de pictură și 21 de 
sculptură — sint mărturia 
entuziasmului cu care ar
tiștii întregii țări vor in- 
timpina acest eveniment

Marina PREUTU

Dejun oferit de ambasadorul U.R.S.S. 
in onoarea delegației N. A. N.

LÂ CATAFALCUL 
acad. ATHANASE JOJA

care a făcut o vizită
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, V.I. Drozdenko, a oferit 
vineri un dejun în onoarea delega
ției Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, condusă

ȘTIRI CULTURALE
în cadrul manifestărilor culturale 

consacrate aniversării republicii, 
vineri la amiază s-a deschis in sa
loanele Muzeului de artă din Cluj 
o expoziție a artiștilor plastici ama
tori din județ, cuprinzînd aproape 
200 de lucrări de pictură, sculptură, 
ceramică și metal oplastii. în întim- 
pinarea aceluiași eveniment, sub ge
nericul „Te slăvim pâmint strămo
șesc" au avut loc o serie de spec
tacole muzical-literare la casele de 
cultură din Dej, Turda, Gherla și 
Huedin, la cluburile unor întreprin
deri și instituții. De asemenea, la 
Biblioteca centrală universitară șl 
Biblioteca municipală Cluj s-au or
ganizat expoziții cu cărți românești 
apărute in anii republicii.

*
Se află în curs de elaborare 

„Noul atlas lingvistic român pe 
regiuni”, lucrare de interes național, 
menită să contribuie la cunoașterea 
evoluției istorice a limbii noastre.

Noul atlas, a cărui elaborare s-a 
impus în urma schimbărilor sur
venite în graiurile românești din 
ultimele două decenii, cuprinde 
hărți lingvistice, infățișind carto
grafic fenomene privind fonetica, 
fonologia, morfologia, morfonologia 
și lexicul.

Pină acum, Editura Academiei a 
scos de sub tipar primele două vo
lume din atlasele Maramureșului și

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

10 noiembrie 1972 :
FOND GENERAL DE PREMII : 

995 454 lei.

decembrie ; în țară, de la 22 noiem
brie pină la 25 decembrie 1972 in
clusiv.

Extragerea I : 49 48 90 74 20 12
23 64 68

Extragerea a II-a : 60 4 50 71
76 9 32

Plata premiilor va Începe In Ca-
pitală de la 18 noiembrie pină la 25

în Uniunea Sovietică
de tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționhle, 
care a făcut o vizită în Uniunea So
vietică, la invitația Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

(Agerpres)

Olteniei, cel de-al III-lea din am
bele provincii aflîndu-se în redac
tare. Către sfirșitul anului vor fi 
încheiate anchetele pentru culege
rea materialului privind atlasele 
Transilvaniei, Banatului, Moldovei, 
Munteniei și Dobrogel, urmind să 
înceapă lucrările pentru strîngerea 
datelor referitoare la Crișana.

(Agerpres)

Printre creatorii de mobilă curbată

Nu departe de Arad, la Pînco
ta se află una dintre cele mai 
vechi fabrici de mobilă din ța
ră. „Vechi", e un fel de a spu
ne, pentru că fabrica de azi nu 
mai seamănă cu cea creată in 
urmă cu 60 de ani, nici ca spa
ții de producție și dotare tehni
că, nici ca tehnologii de fabri
cație. Numai anul acesta a fost 
dată în funcțiune o secție nouă 
și s-a dezvoltat hala principală 
de fabricație, ceea ce a determi
nat creșterea volumului pro
ducției cu 30 la sută.

— Producția realizată în pre
zent — ne spune tovarășul Ti- 

1 tus Dinulescu, directorul fabri
cii — este de peste 15 ori mai 
mare decît cea din 1948. Produ
cem scaune curbate din lemn In 
peste 250 de variante, dintre 
care aproape 30 de tipuri au fost 
asimilate numai in acest an. 
Printre beneficiarii noștri se nu
mără numeroase firme din Aus
tria, Belgia, U.R.S.S., R.F. a 
Germaniei, Canada, Franța, 
S.U.A., Suedia și altele.

Vizitind secțiile de producție 
ale fabricii din Pincota, care a- 
parține de Combinatul de ex- 

■ ploatare și industrializare a lem
nului din Arad, ai impresia că 
te afli intr-o uzină metalurgică. 
Asemănarea e dată de procesul 
tehnologic al prelucrării lem
nului de fag, materia primă de

Vineri dimineața, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al academicianului pro
fesor Athanase Joja, vechi militant 
al mișcării muncitorești din țara 
noastră, a fost depus în holul Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România.

încadrat de drapelele de partid și 
de stat, pe un panou îndoliat se află 
portretul eminentului militant pe 
tărim politic, înflăcărat intelectual 
comunist, reputat om de știință și 
cultură român. Lîngă catafalc, pe 
perne de catifea vișinie sînt rindul- 
te ordinele și medaliile pe care 
Athanase Joja, le-a primit pentru 
meritele sale în activitatea politică, 
didactică și științifică.

în jurul catafalcului au fost de
puse coroane cu flori din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat, Marii Adunări Naționale, Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, Academiei de științe sociale și 
politice, Ministerului Educației și

de la Pîncota
bază, care nu e deloc tîmplărie, 
ci, pur și simplu, laminare. Cu 
ajutorul căldurii și al unor uti
laje de inaltă tehnicitate, într-o 
succesiune de operații comple
xe, lemnul e modelat cu migală, 
luind formele curbe dorite, care 
dau impresia unei continue miș
cări în spațiu. Teodor Duma, 
Ștefan Virag, Ion Caș, Anton 
Falhaber, Ion Jelecutean, Teo
dor Gherda, Ion Herman, Gheor
ghe Sigărtău, Aurel Cernea — 
sint numai cițiva dintre timpla- 
rii, dulgherii, strungarii, lus
truitorii, maiștrii din fabrică, 
unii cu activitate de trei sau 
patru decenii, care au transfor
mat meseria în artă, realizind la 
un înalt nivel calitativ mobilie
rul curbat de la Pinoota, cunos
cut și apreciat azi pină departe 
de hotarele patriei.

în prezent, eforturile întregu
lui oolectiv sînt îndreptate spre 
înfăptuirea marelui obiectiv al 
întrecerii — realizarea înainte 
de termen a prevederilor actua
lului cincinal. De altfel, rezulta
tele intregistrate în acest an con
firmă pe de-a-ntregul atributele 
de hărnicie și înaltă, responsa
bilitate comunistă de care dau 
dovadă muncitorii și specialiștii 
de aici, cîștigători de 6 ori pină 
acum al titlului de fruntași și 
evidențiați pe ramură. Planul 

învățămintului, Comitetului foștilor 
luptători antifasciști, Asociației oa
menilor de știință. Senatului Uni
versității București, Asociației „Ro
mânia", Secției de științe filozofice, 
psihologice și juridice a Academiei, 
Institutului de filozofie și a centru
lui de logică ale Academiei de știin
țe sociale și politice, din partea al
tor instituții.

în cursul după-amiezii, In acordu
rile marșurilor funebre, numeroși 
activiști de partid și de stat, acade
micieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, muncitori din între
prinderile Capitalei, studenți și 
elevi, intr-un șir neîntrerupt, au ve
nit să-și ia rămas bun de la Atha
nase Joja.

La catafalc au făcut de gardă ac
tiviști de partid și de stat, acade
micieni, profesori universitari și alte 
personalități cultural-științifice din 
țara noastră.

(Agerpres)

producției-marfă a fost depășit 
cu aproape 4 milioane lei, anga
jamentul anual fiind îndeplinit 
cu mult înainte de termen. îm
preună cu măsurile pentru uti
lizarea mai deplină a spațiilor 
de producție și capacității utila
jelor, la obținerea acestui suc
ces au contribuit noile mașini șl 
instalații create cu forțe proprii, 
noile tehnologii de producție in
troduse în ultima vreme. Ingi- 
nerul-șef al fabricii, Nicolaa 
Bercea, care și-a început activi
tatea ca ucenic, parcurgînd apoi 
toate treptele profesiei, pină la 
cea de conducător tehnic, ne 
prezintă noile mașini de șlefuit 
piese profilate, create prin au- 
todotare, care se situează la ni
velul celor mai renumite utilaje 
similare străine. De la el aflăm 
amănunte și despre noua tehno
logie de finisaj, prin pulveriza
re, cu lacuri pigmentate create 
In țară, care asigură, o dată cu 
creșterea productivității, o înal
tă calitate scaunelor curbate.

Sint numai cîteva date și fap
te din activitatea unui colectiv 
care se prezintă la sărbătorirea 
celor 60 de ani de existență a fa
bricii cu rezultate remarcabile.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii*
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Mîine, pe stadionul Dinamo

Meciul de rugbi România - R. F. a Germaniei
în cuplaj cu partida de fotbal Dinamo-C.S.M. Reșița

de cîteva zile, lotul 
de rugbi iși va în- 
a doua oară forțele, 
și personalitatea în- 

amical internațional :

La interval 
reprezentativ 
cerca pentru 
omogenitatea 
tr-un meci 
miercuri, după cum se știe, a jucat 
(și a ciștigat greu : 13—10) cu selec
ționata universitară a Franței — 
mîine va întîlni reprezentativa Re
publicii Federale a Germaniei. Deși 
cu caracter amical, partida cu rug- 
biștii vest-germanl este de o maro 
importanță pentru sportivii noștri, 
aflați în plină pregătire pentru „me
ciul anului" (26 noiembrie, la Con
stanța). cum a fost denumit, meciul 
de tradiție cu reprezentativa Fran
ței.

Un lot lărgit, de 30 de jucători — 
anunțam acest lucru șl la «începutul 
săptăminii — stă la dispoziția antre
norilor Teodor Rădulescu si Radu 
Demian. La baza selecției — s-a 
comunicat într-o recentă conferință 
de presă organizată de forul de spe

cialitate — a stat forma demonstrată 
in etapele de campionat. In vederile 
selecționerilor au fost, normal, și vreo 
4—5 rugbiști timișoreni, dar — din 
motive ce au' depins numai de ei — 
aceștia, excepție făcînd Gh. Rășca- 
nu, nu au răspuns chemării la antre
namentele și meciurile de pre
gătire, autoexcluzîndu-se deci (an
trenorul Rădulescu ne spunea că, 
totuși, pentru partida cu Franța s-ar 
putea să fie luați în discuție, even
tual selecționați, și rugbiștii timișo
reni).

Meciul de miine (pe stadionul 
Dinamo, de la ora 12. in deschidere 
la partida de fotbal Dinamo—C.S.M. 
Reșița) va fi început de următorii 
jucători : Dinu, Ortelecan, Baciu, A- 
tanasiu, Dărăban (Postolache), Gh. 
Rășcanu, FI. Constantin, Fugigi. D. 
Rășcanu, Nicolaescu, (Bucos). Drago- 
mirescu, Mariea, Nica, I. Constantin, 
Durbac.

În cîteva rînduri
ȘAH. Turneul zonal din cadrul 

campionatului mondial feminin a 
continuat la Pernik cu disputarea 
partidelor din runda a 4-a. Lidera 

i clasamentului, maestra româncă Ger
trude Baumstarck a remizat cu șahista 

i cehoslovacă Volcralova. Alexandra 
i Nicolau a întrerupt partida cu Siko- 
| va. în clasament continuă să conducă 

Baumstarck (România) cu 3,5 puncte. 
TENIS. în urma rezultatelor înre
gistrate in turneul de la Goeteborg 
(in care victoria a revenit, după cum 
se știe, australianului John New
combe), situația în clasamentul mori- 
dial al jucătorilor profesioniști este 
următoarea: 1. John Newcombe (Aus
tralia) — 63 puncte ; 2. Arthur Ashe 
(S.U.A.) — 41 puncte ; 3. Tom Okker

Actualitatea la tenis
• ILIE NASTASE, VIRTUAL 
CÎȘTIGATOR al „marelui 

PREMIU — F.I.L.T."
în turneul internațional „open" de 

tenis de la Stockholm, penultimul 
concurs din cadrul „Marelui Premiu- 
F.I.L.T.", ieri s-au disputat citeva 
partide din sferturile de finală ale 
probei de simplu. Ilie Năstase, care 
în optimi il intrecuse cu 7—5, 6—1 pe 
francezul Barthes, l-a lntîlnit pe 
Drysdale (R.S.A.). Năstase a ciștigat 
cu 6—3, 6—4. în acest fel (cu
punctajul realizat ca semifinalist în 
acest turneu), Năstase este virtual 
ciștigător al „Marelui Premiu- 
F.I.L.T.".

în turul II al probei de dublu, 
cuplul australian Roy Emerson— 
Colin Dibley a învins cu 4—6. 6—3. 
6—4 perechea Ion Țiriac (România) — 
Jimmy Connors (S.U.A.).

(Olanda) — 34 puncte etc. HANDBAI» 
La Budapesta, în primul meci dintre 
Elektromos și Lokomotiv Sofia, con- 
tind pentru turul I al „Cupei campio
nilor europeni" la handbal masculin, 
victoria a revenit Ia limită cu 13—12 
(7—6) handbaliștilor maghiari. HO
CHEI PE GHEAȚA. Cel de-al doilea 
meci dintre selecționatele de hochei 
pe gheață ale Cehoslovaciei și Sue
diei, disputat la Praga, a revenit la 
limită — cu scorul de 3—2 (0—1, 3—1, 
0—0) — hocheiștilor cehoslovaci.
FOTBAL. La Ziirich s-a stabilit ieri 
ca meciurile din cadrul sfertu
rilor de finală ale „Cupei campioni
lor europeni". „Cupei cupelor" (in 
care este calificată și echipa Rapid 
București) și „Cupei U.E.F.A." să fie 
trdse la sorii la 14 februarie 1973 la 
Frankfurt pe Main. BASCHET. Echi
pa feminină I.E.F.S. București a de
butat victorioasă în „Cupa Cupelor", 
întrecind cu 76—56 (32—34), în meciul 
susținut la Anvers (Belgia), for
mația locală Spartakus. In competi
ția similară masculină, Steaua Bucu
rești a jucat în deplasare cu echipa 
Maccabi Ramat Gan (Israel), în fața 
căreia a pierdut cu 72—83 (38—48). 
• Aseară la București, in meci a- 
mical de baschet masculin. Dinamo 
Tbilisi — Voința București 86—69.

Polo pe apă : In C.C.E.
DINAMO—PARTIZAN 7-7
Aseară au început meciurile gru

pei semifinale de la Stockholm din 
cadrul „Cupei campionilor europeni" 
la polo pe apă. In primul lor joc, 
campionii noștri, dinamoviștii bucu- 
reșteni, au întîlnit pe Partizan Bel
grad. Scor : 1—1.

Reînnoiți-vă abonamentele la revista

■■■ ăă erstmrl tiu lijt țirlir, Wflțl.vi r a,

tKA w
SOCIALISTĂ
REVISTA TEORETICĂ SI SOCIAL-POLITICĂ

A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Preful unul abonament este de 72 Iei anual (24 de nu
mere). Abonamentele se iac la oiiciile și agențiile 
P.T.T.R., factorii poștali și prin diiuxorii de presă din în
treprinderi, instituții și de Ia sate.

Întreprinderile și instituțiile pot contracta abonamen
tele necesare pentru documentare, adresindu-se, de ase
menea, oficiilor P.T.T.R. din localitate.

ROMÂNIA -FILM prezintă: „C H E I A“

Producție a studiourilor din Barrandov. Regia : Vladimir Cech. Cu : Frantisek 
Vicena, Wilhelm Koch-Hooge, Zdenek Kamph, Oldrich Velen, Eva Sirouskova. 

Film distins cu Medalia de Argint — Moscova 1971
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cinema

• Cu miinile curate : PATRIA —
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,45; 19; 21, FEROVIAR — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• în trecere prin Moscova : 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Al treilea : CENTRAL — 10;
12,30; 15; 17,30; 20.
• Vacanță la Roma : SCALA —
8.45; 11,15; 13,45: 16,15; 18,45;
21,15, CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• Am Încălcat legea : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
• A venit un soldat de pe front : 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• A fost odată un polițist : FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 8.45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.
< Fata care vinde flori : LIRA — 
10,30; 15,30; 18; 20,30, FERENTARI
— 9,30; 11,45; 14,30.
• Mania grandorii : FERENTARI
— 17; 19,15.
• Fuga e sănătoasă : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;, 
16; 18,30; 20,45.
• Drum In penumbră : DRUMUL
SĂRII — I5,,30; 17,45; 20, FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Născut liber : DOINA — 11,13; 
13,30; 15,30; 17,45; 20,15.
• Al șaptelea continent — 10; 12; 
14; 16; 18,15, Unde e libertatea ?

— 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Cinci pentru Infern : MOȘILOR
— 10; 12.
• îmblânzirea focului : MOȘILOR
— 15,30; 19.
• Anonimul venețian : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,30.
• Sfinta Tereza și diavolii : MUN
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Marea hoinăreală î BUCEGI — 
15,30; 18; 20.30, POPULAR — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• Vă arăt eu vouă ! : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Bambi — 9,15—18,15 In conti
nuare, ț Program de filme docu
mentare — 20,15 : TIMPURI NOI.
• Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, CIULEȘTI — 15,30: 18: 20,30.
• Liubov Iarovaia : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Eliberarea lui L. B. Jones : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45, 18; 20,15.
• Dauria : RAHOVA — 15,30; 19.
• Opiul și blta : UNIREA — 15,30; 
18; 20,15.
• Mesagerul : COTROCENI —
15,30; 18; 20,15.
• Felix și Otiiia : ARTA — 15,30; 
19.
• Ferma din Arizona : PACEA — 
16; 19,15.
• Creierul : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
• O floare și doi grădinari : 
VOLGA — 9; 11: 12,30; 16; 19,30.
• Dacă e marți, e Belgia : VIITO
RUL — 15,30; 18; 20,15.
• 20 000 de leghe sub mări : FLA
CĂRA — 15,15; 18; 20,30.
• Jocul de-a moartea ; VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• Tora I Tora ! Tora ! î LA- 
ROMET — 15,30; 19.

teatre
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română44 : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
• Circul „București*4 : Spectacol
internațional — Moscova. Ulan 
Bator, Praga, București — 16;
19,30.

• Filarmonica de stat „George 
En eseu44 (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab — 20.
• Opera Română : Boris Godunov
— 19,30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale44 (sala Comedia) : Travesti
— 20 ; (sala Studio) : Iadul și 
pasărea — 20.
• Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mft- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Iu
bire pentru Iubire — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Stana — 19,30, (sala 
Studio) ; Schimbul — 20.
• Teatrul Giulești : ...Eseu — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*4 : Soldă
țelul de plumb — 16.
• Teatrul „Țăndărică4' (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Ca- 
ragiale44 : Autorul moare azi — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. TS- 
nase44 (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu** : Cînd revolverele 
tac — 19,30.

t V
I

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05 Cunoașteți legile ?
9,20 „A fost odată ca niciodată...* 

— film artistic „Albă ca ză
pada și cei șapte pitici44 (I)

9,50 De vorbă cu gospodinele.
10,05 Mai aveți o întrebare ? Ex

plozia informațională și ne
cesitatea dezvoltării mijloa
celor de comunicație inter- 
umană.

10.45 Vetre folclorice ; „Sălaș de 
cîntec românesc.

11.15 Comentariu la 40 de steme 
— Județul Dolj.

11,35 Capodopere ale muzicii uni
versale.

12,25 Panoramic științific
12.45 Telejurnal.
16.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pă-amiază. Emisiune în lim
ba germană.

18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,00 Drumuri în istorie. „Pentru 

ce Dracula T44. Emisiune de 
Maria Preduț.

19,20 1001 de seri : filmul de ani
mație „Lupul de mare".

19.30 Telejurnal. « In cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

30,00 Arc peste timp ; „Pămînt

vulcanic44. Reportaj Ia loan 
Grigorescu.

20,15 Tele-enciclopedia.
31,00 Filmul serial „Mannix4*. Epi

sodul „Telefonul de la mie
zul nopții44.

31,50 Ritmurile operetei. Iși dau 
concursul : Constanța Cîm- 
peanu. Eugenia Moldoveanu, 
Daniela Voicu, Virgil Bojes- 
cu. Eugen Fînățeanu, Valy 
Niculescu, Cleopatra Melido- 
neanu. Dorin Teodorescu, G. 
Hazgan, Titus Moraru, Ștefl 
Pîrvulescu, Mireille Constan- 
tinescu. Toni Buiaclci, Jean 
Păunescu, Ion Stolen și un 
grup de balerini de la Tea
trul de Operetă.

22,20 Telejurnal.
22,30 Săptămîna sportivă.
22,45 Varietăți internaționale. Me

ridiane melodii... Reîntîlnire 
cu mari vedete ale muzicii 
ușoare. Cintă : Andy Wil
liams, Giant Morandi, Buffy 
Saint-Marie, surorile Kessler, 
Mario Tessuto, Petula Clarck, 
Domenico Modugno, Laife- 
rova, Betty Curtis, Lara 
Saint-Paul, Lili Ivanova, 
Johny Dorelll, Sylvie Vartan.

PROGRAMUL II

16,30 Agenda.
16,40 Cîntece populare cu : Geor- 

geta Anghel, Dumitru Ilines- 
cu, Remus Bistrița — la ta
ragot, Sica Rusu-Durlai, Mi
hai Lazăr, Adriana Lăzăres- 
cu, Dumitru Zamfira — la 
fluier, Valeria Mihăilă și or
chestra Paraschiv Oprea.

17,05 Film documentar „Visele co- 
pilăriei44.

17,20 Pagini muzicale de mare 
popularitate din literatura 
pianului. Interpretează Con
stantin Ionescu-Vovu. în pro
gram : Haydn, Chopin, Geor
ge Enescu.
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17,45 Film artistic „Roșu și auriu* 
— producție a studiourilor 
poloneze. Regia Stanislaw Le- 
nartowicz. Cu: Jadwiga ChoJ- 
necka, Zdzislaw Karczewski
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit 
scrisorile de acreditare a ambasadorului

Republicii Costa Rica 
în Republica Socialistă România

CUViNTĂRILE ROSTITE

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita in Republica Socialistă România 

a ministrului afacerilor externe al Republicii 
Populare Bangladesh

(7 —10 noiembrie 1972)

Luind cuvîntul cu prilejul pre
zentării scrisorilor, ambasadorul 
Arnaldo Ortis Lopez a spus, prin
tre altele :

„Sint un fidel observator al e- 
voluției popoarelor lumii, al luptei 
lor pentru asigurarea unei dezvol
tări care să se traducă în mai 
mari posibilități de bunăstare, al 
aspirațiilor lor pentru obținerea și 
apărarea independenței și suvera
nității naționale. Trebuie să măr
turisesc Excelenței Voastre că, în 
ansamblul popoarelor și al condu
cătorilor lor devotați, care își 
propun în permanență noi obiec
tive de continuă dezvoltare, nici 
unul nu mi-a atras atît de mult 
atenția, nu numai prin rezultate
le obținute, ci și prin umanismul, 
care se manifestă într-un mod 
deosebit la conducătorii săi, ca cel 
al Republicii Socialiste România 
și, în acest context, excepționala 
personalitate a Excelenței Voastre 
de conducător și constructor al 
progresului și bunăstării Româ
niei.

Este totdeauna o mare onoare 
și o adincă satisfacție personală să 
reprezinți țara ta și pe șeful sta
tului tău, însă în acest caz, atît de 
deosebit, vă mărturisesc, cu toată 
sinceritatea, Excelență, că înmî- 
narea scrisorilor, care mă acredi
tează ca ambasador extraordinar 
și plenipotențiar pe lingă ilustrul 
dumneavoastră guvern, face ca a- 
cest sentiment de satisfacție perso
nală și de înaltă onoare să fie mai 
profund".

„Reprezint — a spus în conti
nuare ambasadorul Republicii 
Costa Rica — un guvern și o țară 
care de mai bine de douăzeci și 
doi de ani luptă neobosit pentru 
cele mai înalte țeluri de pace și 
dreptate socială pentru poporul 
său. Lupta este grea, însă avem 
ferma convingere că vom obține 
rezultatele pe care ni le-am propus 
să le atingem în concertul națiu
nilor.

îmi permit să vă asigur. Ex
celență, că veți găsi în mine un 
loial și sincer reprezentant al Re
publicii Costa Rica, plin de en
tuziasm și de dorința de a învăța 
și urmări cu atenție înfăptuirea 
obiectivelor dumneavoastră. Sînt 
sigur că cunoștințele pe care le 
voi acumula vor constitui pentru 
țara mea experiențe pline de în
vățăminte.

Relațiile diplomatice și comer
ciale dintre țările noastre se află 
la un nivel înalt de dezvoltare. 
Recent, am achiziționat material 
rulant din țara dumneavoastră, 
care va contribui la progresul și 
dezvoltarea țării mele. Dorim să 
dezvoltăm, de asemenea, pe bază 
de reciprocitate, comerțul întrq 
România și Costa Rica. Pe plan 
internațional, avem aceleași țeluri 
pentru menținerea păcii în lume 
și afirmarea unei adevărate co
existențe pașnice între state".

In încheiere, ambasadorul cos- 
tarican a spus :

„Vă rog să-mi permiteți. Ex
celență, să vă transmit mesajul de 
bunăstare și cele mai bune urări 
pe care vi le adresează domnul 
Jose Figueres, președintele Repu

Cronica zilei
VIZITELE DELEGAȚIEI MILITARE 

FINLANDEZE

Vineri, delegația militară finlan
deză, condusă de generalul-locote- 
nent Paavo Halftu, șef al pregătirii 
de luptă a Forțelor de Apărare ale 
Finlandei, care face o vizită oficială 
in țara noastră, a fost primită de 
generalul de armată Ion Ioniță, mi
nistrul Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România. La primire 
a fost de față Pentti Martin Suo- 
mela, ambasadorul Finlandei la 
București.

Convorbirea, care a avut loc cu 
acest prilej, s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

In cursul zilei, oaspeții au vizitat 
Academia militară și Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste Româ
nia.

*
în aceeași zi, ambasadorul Finlan

dei la București, Pentti Martin Suo- 
mela, a oferit un dejun la care au 
luat parte generalul colonel Ion 
Gheorghe, prim adjunct al minis
trului Forțelor Armate și șef al Ma
relui Stat Major, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre armate.

' *
Vineri dimineața, in Capitală a 

avut loc parafarea unei înțelegeri 
privind colaborarea și cooperarea 
tehnico-științifică intre Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor din Republica Socialistă Româ
nia și Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor din R.P. Ungară. 
Prin acest document se creează ca
drul colaborării și cooperării directe 
intre cele două ministere în dome
niul cercetării și proiectării in trans

blicii Costa Rica, pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pen
tru progresul continuu al poporu
lui român. Mă folosesc de această 
ocazie, Excelență, pentru a mă ală
tura celor exprimate mai înainte și 

xa vă adresa, domnule președinte, 
cele mai bune urări",

Luînd cuvîntul, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit pentru sa
lutul și mesajul adresate din par
tea președintelui Republicii Costa 
Rica, căruia, la rîndul său, i-a 
transmis calde urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului 
costarican urarea de a obține noi 
succese pe drumul progresului și 
prosperității.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Poporul român, angajat în vasta 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, este 
profund interesat în instaurarea u- 
nui climat de pace, securitate și 
cooperare internațională. La baza 
relațiilor României cu celelalte 
state, fără deosebire de orînduire 
socială, situăm în mod ferm prin
cipiile respectării riguroase a su
veranității și independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, deplinei egalități în drepturi 
și avantajului reciproc".

„Republica Socialistă România 
— a spus în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — urmărește cu 
simpatie eforturile statelor din A- 
merica Latină pentru dezvoltarea 
lor economică și socială indepen
dentă și promovează în mod activ 
cu aceste țări relații de prietenie și 
cooperare.

în România este cunoscută și a- 
preciată activitatea pe care poporul 
și guvernul costarican o desfășoară 
pentru dezvoltarea economică, so
cială și culturală a țării, pentru ri
dicarea nivelului său de viață și 
civilizație.

Constatăm cu satisfacție că între 
țările și popoarele noastre s-au 
stabilit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare, întemeiate 
pe stimă și respect reciproc — re
lații favorizate și de afinitățile de 
limbă și cultură ale popoarelor ro
mân și costarican. Apreciem - că 
există posibilități pentru adîncirea 
și diversificarea în continuare a 
acestor raporturi prin promovarea 
de forme și acțiuni concrete de 
cooperare economică, tehnică și 
cultural-științifică.

Vă doresc mult succes în reali
zarea misiunii de înaltă răspundere 
ce v-a fost încredințată și vă asi
gur de tot sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al meu 
personal".

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială, prietenească cu ambasa
dorul Arnaldo Ortis Lopez.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul Afa
cerilor Externe.

porturile feroviare, rutiere, navale, 
poștelor și telecomunicațiilor.

VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 

REGIONAL TOSCANA

între 3 și 10 noiembrie. Elio 
Gabbuggiani. președintele Consiliului 
regional Toscana (Italia), însoțit de 
Guiliano Bianchi, consilier economic 
al Consiliului regional Toscana, a fă
cut o vizită în țara noastră, la invita
ția Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular județean Prahova.

Cu acest prilej, oaspeții italieni au 
avut discuții și intilniri cu Ilie Cișu. 
președintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Praho
va, și alți reprezentanți ai organelor 
locale de stat. De asemenea, au fost 
vizitate Combinatul petrochimic 
Brazi. stațiunea turistică Sinaia, 
edificii cu caracter social-cultural 
din Ploiești.

în timpul șederii în țara noastră. 
E. Gabbuggiani a avut intilniri la 
Comitetul de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală cu tovară
șul Petre Blajovici. președinte, pre
cum și la Consiliul Culturii si E- 
ducației Socialiste.

*
Prof. dr. Robert Stanley, de la 

Universitatea din Florida — S.U.A.. 
care se află în tara noastră in ca
drul relațiilor de colaborare din
tre Academia Republicii Socialiste 
România și Academia națională de 
știință din Statele Unite, a confe
rențiat vineri seara. în aula Acade
miei. despre „Rolul borului în me
tabolismul acizilor nucleici și al car- 
bohidraților din plante".

(Agerpres)

Maiestății Sale GUSTAF VI ADOLF
Regele Suediei

STOCKHOLM

Cu ocazia aniversării zilei de naștere, adresez Maiestății Voastre 
felicitări călduroase și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului suedez urări de pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit o telegramă din partea primului ministru 
al Guvernului Republicii Democrate Vietnam, Fam Van Dong, prin care 
exprimă condoleanțe în legătură cu catastrofa de la exploatarea minieră 
Uricani.

Vizita ministrului afacerilor externe
al Italiei, Giuseppe Medici

Convorbiri oficiale
Vineri dimineața, la Ministerul A- 

facerilor Externe au avut loc con
vorbiri oficiale intre ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Italiene, Giuseppe Medici.

La convorbiri au participat, din 
partea română, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Constantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Iacob 
Ionașcu, ambasadorul României la 
Roma, precum și directori in M.A.E.

Din partea italiană au participat 
Roberto Gaja, ambasador, secretar 
general al Ministerului Afacerilor Ex
terne, Antonino Restivo, ambasadorul

Primire Ia Consiliul de Miniștri
Vineri după-amiază. Ion Pătan, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului exterior, 
a primit pe Giuseppe Medici, mi
nistrul afacerilor externe al Italiei.

La primire au luat parte Constan
tin Stanciu. adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Iacob Ionașcu. 
ambasadorul României la Roma, alte 
persoane oficiale.

Au participat Roberto Gaja, amba
sador, secretar general al Ministeru

întrevedere la Ministerul Agriculturii
în aceeași zi. ministrul afacerilor 

externe al Italiei, Giuseppe Medici, 
a avut o intilnire cu ministrul agri
culturii. industriei alimentare și ane
lor, Angelo Miculescu. în timpul

*

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Italiene, Giuseppe Medici, a 
depus vineri dimineața o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

In aceeași dimineață, ministrul ita
lian a depus o coroană de flori la 
Cimitirul militar Italian de la Ghen- 
cea.

La solemnități au luat parte Ro
berto Gaja. ambasador, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor Ex
terne, Antonino Restivo. ambasadorul 
Italiei la București, celelalte persoa-

Dineu oferit de ministrul 
afacerilor externe al Italiei

VASLUI

„Legendă 

și actualitate"
Ministrul afacerilor’ externe al 

Republicii Italiene, Giuseppe Medici, 
a oferit vineri un dineu in onoarea 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu.

Au luat parte George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Mihail 
Florescu, ministrul industriei chimi
ce, Angelo Miculescu. ministrul agri
culturii, industriei alimentare și ape
lor, Vasile Gljga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Iacob Ionașcu,

Recepție 
de ambasad

Cu prilejul vizitei în tara noastră 
a ministrului afacerilor externe al. 
Italiei, Giuseppe Medici, ambasado
rul acestei țări la București, Anto
nino Restivo. a oferit, vineri seara, o 
recepție in saloanele ambasadei.

Au luat parte George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, condu
cători ai unor ministere economice 
și ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, funcționari superiori

vremea

Ieri in țară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cer mai mult se
nin. S-a produs ceață frecventă, mai 
ales in cursul dimineții in cea mai 
mare parte a țării. Izolat tn Banat 
și Oltenia s-a semnalat burniță. Vin- 
tul a suflat in general slab. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila Intre 
2 grade la Joseni și 18 grade la Lu
goj. In București: Vremea a fost In- 

Italiei la București, Mario Mondello, 
ambasador, director general pentru 
cooperarea culturală, științifică și 
tehnică, Pasquale Ricciulli, ministru 
plenipotențiar, director general ad
junct al afacerilor economice, func
ționari superiori din M.A.E.

In cadrul convorbirilor, desfășurate 
intr-o atmosferă cordială, de priete
nie și Înțelegere reciprocă, au fost 
abordate probleme privind relațiile 
bilaterale, evidențiindu-se noi posi
bilități pentru continua lor dezvoltare 
și s-a făcut un schimb de vederi a- 
supra problemelor internaționale, în
deosebi asupra celor referitoare la 
securitatea și cooperarea in Europa.

lui Afacerilor Externe, Antonino Res
tivo, ambasadorul Italiei la Bucu
rești. alte persoane oficiale care În
soțesc pe ministrul italian.

In timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
discutate probleme privind dezvol
tarea continuă a schimburilor comer
ciale și cooperării economice și teh- 
nico-ștlințifice intre România și Ita
lia.

Intrevederii au fost discutate Dro
bi cmc privind dezvoltarea colaboră
rii și cooperării în domeniile agri
culturii și industriei alimentare în
tre cele două țări. ,

*

ne oficiale care 11 insoțesc pe oas
pete. Au participat Iacob Ionașcu, 
ambasadorul României in Italia, Ni
colae Stanciu, vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori.

*
Ministrul afacerilor externe al Ita

liei, Giuseppe Medici, și celelalte 
persoane oficiale care 11 însoțesc au 
Vizitat in cursul dimineții de vineri 
cartiere de locuințe și obiective so- 
cial-culturale din Capitală.

ambasadorul României la Roma, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au 'participat Roberto Gaja, am
basador, secretar general al Minis
terului Afacerilor Externe. Antonino 
Restivo, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, celelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe oaspete și membri ai 
Ambasadei Italiei.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, Giuseppe 
Medici și George Macovescu au 
rostit toasturi.

oferită 
orul Italiei
din M.A.E., generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai cultelor, zia
riști.

Au participat persoanele oficiale 
care 11 însoțesc pe ministrul italian, 
membri ai ambasadei.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

I
chisă și cețoasă. Temperatura ma
ximă a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 și 14 noiembrie. In țară : Vre
mea va fi relativ călduroasă, cu cer 
variabil. înnorări mai accentuate se 
vor produce în nord-vestul țării, unde 
vor cădea ploi slabe și burniță. Vint 
slab. Temperatura minimă va fi cu
prinsă între zero și 10 grade, iar 
maxima va fi cuprinsă între 8 și 18 
grade. Ceață frecventă seara și di
mineața. In București : Vreme rela
tiv călduroasă, cu ceață persistentă 
seara și dimineața la începutul inter
valului. Vint slab. Temperatură ușor 
variabilă.

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Populare Bangladesh, M. Abdus 
Samad Azad, împreună cu soția sa, 
Begum Azad, și persoanele care-1 în
soțesc. a făcut o vizită oficială în 
România, intre 7 și 10 noiembrie 
1972.

în timpul șederii in România, mi
nistrul afacerilor externe al Bangla
desh a fost primit de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
După întrevedere, președintele Con
siliului de Stat a reținut pe oaspete 
la dejun.

Ministrul de externe al Bangladesh 
a fost, de asemenea, primit de vi
cepreședintele Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
Ion Pătan.

Distinsul oaspete și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
București și Pitești, luînd cunoștin
ță cu interes de realizările obținu
te de poporul român in diferite do
menii de activitate.

între ministrul afacerilor externe 
al Republicii „ Socialiste România, 
George Macovescu. și ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Bangladesh, M. Abdus Samad 
Azad. au avut loc convorbiri ofi
ciale.

întrevederile și convorbirile, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere reciprocă, 
iu prilejuit un larg schimb de vederi 
cu privire la relațiile dintre România 
și Bangladesh și în legătură cu o 
serie de probleme internaționale de 
interes comun.

Cele două părți au constatat cu sa- 
.tisfacție că de la stabilirea relațiilor 
diplomatice dintre România și Ban
gladesh, legăturile bilaterale au înre
gistrat o evoluție pozitivă. Ele au 
apreciat, totodată, că acordul de cre
dit și protocolul de barter. încheiate 
recent, oferă un cadru adecvat pen
tru dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice, în 
avantajul ambelor popoare și și-au 
exprimat hotărirea pentru înfăptui
rea lor integrală. Cei doi miniștri ai 
afacerilor externe au exprimat hotă
rirea guvernelor lor de a continua 
contactele prietenești în vederea dez
voltării și întăririi relațiilor bilate
rale atit in domeniile politic, econo
mic, cit și în alte domenii, pe baza 
principiilor, cu aplicație universală, 
ale respectării independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc.

Partea bangladesh a informat par
tea română asupra hotărîrii de a ini
ția primul plan cincinal de dezvol
tare incepind cu anul 1973 și a sub
liniat prevederile acestuia. în vede
rea analizării și stabilirii posibilități
lor de colaborare intre cele două țări 
pe termen lung, părțile au hotărit 
să facă schimb de delegații, iar pen
tru început ,au căzut de acord ca o 
delegație economică română să vizi
teze Bangladesh In viitorul apropiat.

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

în cinstea celei de-a XXV-a 
aniversări a republicii, organi
zațiile de tineret din școlile o- 
rașclor și satelor din județ au 
inițiat, printre alte acțiuni, un 
„album-ștafetă" sugestiv intitu
lat : „Legendă și actualitate", 
în acest album, elevii vor con
semna, prin texte și fotografii, 
realizările obținute de oamenii 
de pe meleagurile lor in toate 
domeniile de activitate în cei 
25 de ani de existență a repu
blicii, aspecte din viața școli
lor și a organizațiilor de tine
ret. Cu prilejul inminării albu
melor de la o unitate la alta, se 
organizează festivități. Ia care 
sint invitați reprezentanți ai 
organelor locale de partid șf de 
stat, muncitori fruntași din în
treprinderile care patronează 
școlile respective, părinții ele
vilor. '

BOTOȘANI

Tinerii și spiritul 

gospodăresc
Prezență activă tn viața jude

țului, tinerii botoșăneni iși aduc 
o contribuție importantă la în
frumusețarea și buna gospodă
rire a satelor și orașelor, la rea
lizarea unor edificii de larg in
teres obștesc. în acest an. aproa
pe 100 000 de tineri au participat 
la acțiunile de desecări, comba
terea eroziunii solului. întreține
rea pășunilor, amenajări de 
drumuri și trotuare, de terenuri 
de sport și spații verzi. Ei au 
prestat pină acum peste 2 800 000 
ore de muncă patriotică.

ARAD

Noi unităfi 
comerciale

îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de desfacere a pro
duselor industriale șl alimen- 

în cursul convorbirilor asupra pro
blemelor internaționale, cei doi mi
niștri au relevat hotărirea guverne
lor lor de a lua toate măsurile po
sibile, in spiritul coexistenței paș
nice, pentru întărirea păcii și secu
rității internaționale, pentru înțele
gerea și cooperarea intre toate sta
tele. indiferent de orinduirea lor so
cială. Ei au subliniat necesitatea par
ticipării tuturor statelor, fără deose
bire de mărimea și potențialul lor, 
la- soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității, la excluderea de
finitivă a politicii de forță și dictat 
din viața internațională, pentru pro
movarea neabătută a metodei trata
tivelor și contactelor intre părți, in 
vederea soluționării problemelor liti
gioase.

Cele două părți și-au exprimat pă
rerea că pentru normalizarea rela
țiilor intre țările subcontinentului 
sud-asiatlc este important să se 
pornească de la realități, soluțio- 
nind pe cale pașnică diferitele pro
bleme, prin tratative între părțile 
interesate, pe baza egalității suve
rane a statelor, a demnității lor na
ționale, a respectului reciproc al 
integrității teritoriale, fără amestec 
din afară.

Ministrul de externe al Bangla
desh a informat despre politica 
promovată de guvernul său in ve
derea menținerii Oceanului Indian 
și a Golfului Bengal ca zone ale 
păcii, fără baze militare străine, o 
expresie a politicii de nealiniere 
care constituie un principiu cardi
nal al politicii externe a Bangla
desh. Ministrul de externe al Româ
niei a apreciat această orientare de 
a se asigura pacea pe baza respec
tului reciproc și al neamestecului in 
treburile interne.

Abordind situația din Europa, cei 
doi miniștri de externe au fost de 
acord că înfăptuirea securității eu
ropene ar avea un efect binefăcă
tor asupra situației internaționale in 
ansamblu, ar contribui la consoli
darea păcii și securității interna
ționale.

Cele două părți și-au reafirmat 
solidaritatea cu lupta eroică a po
porului vietnamez și a celorlalte po
poare din Indochina, pentru liber

Plecarea ministrului afacerilur externe
al Republicii Populare Bangladesh, Abdus Samad Azad

I
Vineri dimineață a părăsit Bucu- 

reștiul, indreptindu-se spre Sofia, 
Abdus Samad Azad. ministrul aface
rilor externe al Republicii Populare 
Bangladesh, care, la invitația minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu, a făcut o vizită oficială 
în tara noastră.

Oaspetele a fost Însoțit de prof. 
Rahman Sobhan, membru al Comi
siei de planificare, Rezaul Karim, 
director general in Ministerul Afa

tare constituie una din pre
ocupările permanente ale fo
rurilor județene de resort. 
De la Începutul anului și 
pină acum au fost date in 
folosință noi unități comerciale, 
printre care un mare magazin 
alimentar, un magazin univer
sal cu bufet in comuna Șo- 
fronea și un altul in comuna 
Apateu. Tot in acest an au fost 
modernizate un număr de 48 
unități, insumind peste 7 000 
mp spații comerciale, accentul 
punîndu-se îndeosebi pe 
amenajarea magazinelor
profil alimentar din cartierele 
muncitorești ale municipiului 
Arad.

re- 
cu

VRANCEA

de forestieri

în codrii Vrancei își desfă
șoară activitatea numeroși mun
citori. Pentru a avea condiții 
cit mai bune de viață, in par
chetele de exploatare forestieră 
au fost amenajate cabane con
fortabile. De curind, pe valea 
Gurghiului a fost amenajată 
prima micro-cantinâ forestieră. 
Inițiativa s-a răspindit repede, 
fiind preluată de toate puncte
le de exploatare din pădure.

SATU MARE

„Preludiul

afirmării"

la Satu- 
o inedită 

organizată

Sub acest generic, 
Mare s-a inaugurat 
stagiune de concerte, 
de Filarmonica de Stat în co
laborare cu Liceul de muzică și 
arte plastice din localitate. Con
certele au ca soliști pe cei mai 
talentati elevi ai liceului. Cu 
prilejul concertului inaugural, 
In holul sălii Filarmonicii, s-a 
deschis o expoziție (care se va 
împrospăta periodic) cu lucrări 
ale elevilor secției de artă plas
tică. 

tatea șl apărarea ființei lor națio
nale, pentru dreptul inalienabil de 
a-și hotărî singure soarta, fără nici 
un amestec din afară. Ele și-au ex
primat speranța ca acordul privind 
încetarea războiului și restabilirea 
păcii in Vietnam va fi semnat nein- 
tirziat.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
îngrijorarea față de situația din O- 
rientul Apropiat și au reafirmat 
sprijinul deplin pentru soluționarea 
politică a conflictului din regiune 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Ministrul afacerilor externe al 
Bangladesh a exprimat recunoștința 
guvernului său pentru sprijinul acor
dat de România pentru primirea ță
rii sale in organizații internaționale.

Partea română a reafirmat spriji
nul său pentru admiterea Bangladesh 
în O.N.U., in conformitate cu prin
cipiul universalității acestei organi
zații internaționale.

Cele două părți au exprimat soli
daritatea guvernelor lor cu lupta po
poarelor împotriva colonialismului, 
neocolonialismului, apartheidului și 
discriminării rasiale.

Evidențiind însemnătatea deosebită 
a dezarmării și în primul rind a 
dezarmării nucleare, părțile s-au pro
nunțat pentru adoptarea de măsuri 
practice eficiente in acest domeniu.

Cei doi miniștri au apreciat că 
întrevederile și convorbirile care au 
avut loc au contribuit la o mai bună 
înțelegere reciprocă, constituind un 
pas important în direcția consolidării 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Bangladesh a ex
primat aprecierea sa profundă fața 
de guvernul și poporul Republicii 
Socialiste România pentru primirea 
caldă și ospitalitatea generoasă de 
care s-a bucurat atit el, cit și per
soanele care l-au însoțit în cursul 
vizitei.

Ministrul de externe al Bangladesh 
a adresat o invitație cordială minis
trului afacerilor externe al României 
să facă o vizită oficială in Republica 
Populară Bangladesh, la o dată con
venabilă. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

cerilor Externe, Shafi Satjii, director 
în M.A.E.

La aeroportul Otopeni, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Bangladesh a fost condus 
de Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de funcțio
nari superiori din M.A.E.

A fost de față Snas Gospodov, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București.

(Agerpres)

Cabinete 
stomatologice 

la sate
în această toamnă, numărul 

cadrelor sanitare din județ a 
sporit cu 57 medici și 12 far
maciști din promoția 1972. Unii 
dintre ei, potrivit specializării, 
au fost repartizați la cabi
netele stomatologice de la sate, 
în curind, asemenea cabinete 
dotate cu aparatură și • instru
mentar de laborator modern, 
se vor deschide și la Brâiești, 
Tansa, Țibana și Heleștieni. 
Pină acum, numărul cabinete
lor stomatologice în satele ie
șene a depășit cifra de 50.

BRĂILA

Beneficiari: 

copiii
La Brăila au fost date în fo

losință primele două grădinițe 
pentru copii în noile cartiere 
„Obor" și „Hipodrom". Ele sînt 
dotate cu săli spațioase, dormi
toare și sufragerii, dispun de 
mobilier adecvat Pe lingă gră
dinița din cartierul „Hipodrom* 
funcționează și o creșă. De a- 
ceste noi construcții beneficiază 
în prezent un număr de 500 de 
copii.

GORJ •

Alo!... București, 

pe fir direct

în holul poștei din Tg. Jiu au 
fost instalate două aparate cu 
ajutorul cărora legătura telefo
nică dintre Tg. Jiu — București 
și Tg. Jiu — Craiova se poate 
realiza fără intermediul serviciu
lui 09. De asemenea, fără nici 
un alt prefix se formează direct 
numărul solicitat din București 
sau Craiova.



întărirea legalității international 
cere excluderea forței ci a amenințării 
cu folosirea ei in relațiile dintre state 
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN ÎN PLENARA 

ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
NEW YORK 10 — Corespondență 

de la C. Alexandroaie : Plenara A- 
dunării Generale a Națiunilor Unite 
dezbate problema „Nefolosirea forței 
in relațiile internaționale și prohibi
rea permanentă a folosirii armelor 
nucleare" — punct înscris pe ordinea 
de zi a sesiunii din inițiativa Uniunii 
Sovietice.

Expunind poziția României, repre
zentantul permanent al țării noastre 
la Națiunile Unite, Ion Datcu, a 
subliniat că interzicerea categorică a 
folosirii forței in relațiile internațio
nale nu a fost și nu poate fi inter
pretată ca o slăbire a dreptului ina
lienabil al tuturor statelor la auto
apărare sau afectind în vreun fel ca
racterul legitim al folosirii forței d'e 
către popoarele private de dreptul lor 
legitim de a-și hotărî singure soarta.

Reprezentantul României s-a refe
rit la necesitatea eliberării relațiilor 
internaționale de manifestările poli
ticii imperialiste de dictat și domina
ție colonialistă, arătînd că la origi
nea acestora se află recurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța, în 
diferitele ei forme, la presiuni și 
constringeri, la amestecul in trebu
rile interne ale altor state.

Necesitatea întăririi legalității In
ternaționale, a spus vorbitorul, cere 
noi eforturi din partea statelor mem
bre ale Organizației pentru asigurarea 
aplicării efective și universale, de 
către toate statele și față de fiecare, 
a interdicției de a se recurge la a- 
menințarea cu forța sau la folosirea 
ei in relațiile dintre state .

Referindu-se, în continuare, la an
gajamentele asumate de state prin 
Carta O.N.U., la prevederile diverse
lor rezoluții și declarații ale O.N.U. 
referitoare la nefolosirea forței și re
zolvarea pe cale pașnică a conflicte- 

' lor, ambasadorul român a subliniat

Președintele actualei sesiuni 
se pronunță in favoarea 

reconvocârii Adunării
Generale în vederea admiterii 
R.D.G. si R.f.G. in O.N.U.•

NEW YORK 10 (Agerpres). — Pre
ședintele sesiunii a 27-a a Adunării 
Generale a O.N.U., Stanislaw Trepc- 
zynski, a declarat că este in favoarea 
reconvocârii Adunării Generale în 
vederea admiterii oficiale a R.D.G. și 
R.F.G., pentru ca aceste state să aibă 
posibilitatea să participe, ca membre 
ale O.N.U., Ia conferința europeană 
de securitate și cooperare — trans
mite agenția Associated Press. In 
orice caz, a spus Stanislaw Trepczyn- 
ski, Republica Democrată Germană 
trebuie să obțină statutul de obser
vator la Organizația Națiunilor U- 
nite, drept de care beneficiază, de 
mult timp, Republica Federală a Ger
maniei.

La 15 noiembrie 
CONSILIUL DE SECURITATE 

VA EXAMINA SITUAȚIA 
COLONIILOR PORTUGHEZE 

DIN AFRICA

necesitatea de a se .trece la o etapă 
superioară, in care sa se confere aces
tor angajamente reafirmare și preci
zare, forța juridică obligatorie, apli
cabilitate universală și garanții fer
me de respectare a lor.

Militînd consecvent în favoarea u- 
nor asemenea măsdri, guvernul ro
mân a avansat propuneri concrete in 
această direcție. Ambasadorul Ion 
Datcu a amintit, printre altele, pro
punerea privind asumarea unor an
gajamente ferme, printr-un acord 
internațional cu forță obligatorie și 
vocație universală, de a nu recurge 
la forță sau la amenințarea cu folo
sirea ei, de a nu interveni) sub nici 
o formă și in nici o împrejurare, in 
treburile interne ale altor state, 
propunere făcută comitetului de 
dezarmare de la Geneva.

MOSCOVADeschiderea conferinței internaționale „Tinerelul muncitoresc în societatea contemporană"
MOSCOVA 10 — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Moscova s-a deschis conferința in
ternațională „Tineretul muncitoresc 
în societatea contemporană și lupta 
acestuia pentru drepturile sale, pro
gres social, independență națională 
și pace", la care participă reprezen
tanți ai unor organizații de tineret 
din peste 100 de țări. Din România 
ia parte o delegație condusă de 
Traian Ștefănescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului.

După deschiderea conferinței. B. N. 
Ponomariov, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar alWc.C. al 
P.C.U.S., a dat citire mesajului 
adresat participanților de către 
L. I. Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

Apoi. E. Tiajelnikov. prim-secretar 
al C.C. al Comsomolului. a pre
zentat referatul „Tineretul sovietic 
în lupta pentru construirea comunis
mului". Conferința a fost salutată de 
reprezentanții unor organizații inter
naționale.

Convorbirile oficiale intre delegațiile 
de partid și guvernamentale 

ale R. P. Bulgaria și R. P. Polone
SOFIA 10 (Agerpres). — Convor

birile oficiale dintre delegația de 
partid și guvernamemtală a R. P. 
Bulgaria, condusă de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria, și delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Polone, condusă de Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. și 
Piotr Jaroszewicz. președintele Con
siliului de Miniștri, aflată în vizită 
în Bulgaria, au continuat în cursul 
zilei de vineri.

In cursul discuțiilor desfășurate 
în primele două zile ale convorbiri-

lor, au fost examinate probleme ale 
relațiilor bilaterale și a avut loc o 
informare reciprocă în probleme 
privind activitatea politică, ideolo
gică și organizatorică desfășurată 
de P. C. Bulgar și P.M.U.P. în etapa 
actuală de dezvoltare a celor două 
țări. Au fost examinate, de aseme
nea. probleme actuale ale situației 
internaționale — relatează agenția 
B.T.A.

în sala „Universiada" din Sofia a 
avut loc un miting al prieteniei 
bulgaro-polone. la care Todor Jiv
kov și Edward Gierek au rostit 
cuvîntări.

0 conferință general-europeană ar contribui 
la îmbunătățirea climatului de încredere 

pe continentul nostru
INTERVIUL MINISTRULUI DE EXTERNE AL OLANDEI, 

ACORDAT TELEVIZIUNII ROMANE
Ministrul afacerilor externe al O- 

landei, Norbert Schmelzer, a acor
dat un interviu Televiziunii române, 
in legătură cu problemele securită
ții și cooperării pe continentul eu
ropean. Răspunzînd unei întrebări 
privind rolul normalizării și dezvol
tării în diverse domenii ale relații
lor dintre statele continentului nos
tru. in cadrul eforturilor de edifi
care a unui sistem de securitate si 
cooperare în Europa, ministrul de 
externe al Olandei a relevat, ca o 
caracteristică a contemporaneității, 
faptul că, dincolo de sistemul so
cial-politic căruia ii aparțin, statele 
și popoarele, fie ele mari sau mici, 
sînt strins legate între ele. Pentru 
a crea o mai mare abundentă de 
bunuri — a subliniat dl. Norbert 
Schmelzer — pentru a extinde bu
năstarea și pentru a realiza si salv
garda o pace durabilă în lume, pen
tru a evita pericolele care ne-ar 
afecta deopotrivă — militare, nu
cleare. ale mediului Înconjurător — 
in toate aceste domenii devenim 
mai legați unii de alții. De aceea, 
acestea sînt probleme care privesc 
atit țara dv., alte țări ale Tratatu
lui de la Varșovia, cit și țările occi
dentale. diferite ca sistem social- 
politic. Fiecare poate să-si aleagă 
propriul sistem, dar diferența de sis
teme nu trebuie să ne împiedice să 
încercăm să descoperim ceea ce a-

UN OBIECTIV PRINCIPAL AL VIITOARELOR NEGOCIERI 
ALE G.A.T.T.

ASIGURAREA CONDIȚIILOR CA ȚĂRILE 

ÎN CURS DE DEZVOLTARE 
SĂ RECUPEREZE DECALAJUL

GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările sesiunii anua
le a părților contractante la Acordul 
General pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.).

Luind cuvintul, reprezentantul 
României, Mircea Petrescu, ministru 
consilier, a spus că la viitoarea run
dă de negocieri unul din principalele 
obiective trebuie să fie acela de a se 
asigura tuturor țărilor în curs de dez
voltare condițiile necesare pentru a

le permite să recupereze, în termene 
rezonabile, distanța care le desparte 
de țările dezvoltate economic.

Referindu-se la cazuri în care re
glementările existente în diverse țări 
constituie piedici în calea unei dez
voltări normale a comerțului, repre
zentantul român a arătat că trebuie 
asigurată țărilor care iși dezvoltă și 
diversifică economia o parte echita
bilă de piețe, nelegată de exporturile 
din trecut.

vem comun, să descoperim mijloa
cele și posibilitățile comune de a 
ajunge la un mai inalt grad de în
țelegere și încredere reciprocă, la o 
colaborare mai largă. In acest sens, 
conferința general-europeană repre
zintă un mijloc, o posibilitate, deși 
nu singura.

Referindu-se, în continuare. la 
modalitățile practice de realizare a 
cooperării general-europene. de am
plificare a schimburilor economice, 
tehnice și științifice, ministrul de 
externe al Olandei a relevat impor
tanța pe care o pot avea. în acest 
sens, atit contactele bilaterale între 
state, cit si cadrul oferit de orga
nizațiile internaționale, cum ar fi 
Organizația Națiunilor Unite. Comi
sia Economică a O.N.U. pentru Eu
ropa și, în perspectivă. Conferința 
europeană pentru securitate si coo
perare. Oprindu-sa asupra impor
tantei întrunirii conferinței general- 
europene. dl. Norbert Schmelzer' a 
spus : Dacă am reuși să întrunim o 
asemenea conferință. în scopul așe
zării relațiilor dintre state pe res
pectul reciproc, definirii genului de 
relații care trebuie să guverneze 
relațiile dintre state, dacă am pu
tea ajunge la o înțelegere asunra 
principiilor care trebuie să subli
nieze eforturile de diminuare a ten
siunii militare care mai există încă 
și dacă am reuși nu numai să men
ținem întîlnirile dintre guverne, ci 
să extindem și mai mult schimbul 
de idei între popoare, schimbul de 
informații reciproce, am întreprin
de. într-adevăr. un act pozitiv. 
Consider, a spus în încheiere mi
nistrul de. externe al Olandei, că o 
conferință general-euroneană ar con
tribui la apropierea popoarelor. Ia o 
mai mare înțelegere reciprocă, la 
îmbună'ățirea climatului de încre
dere pe continentul nostru.

(Agerpres)

Conducători chinezi 
au primit delegația 
de activiști ai P.C.R.

PEKIN 10 (Agerpres). — Iao Wen- 
yuan. Li Sien-nien, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
Ciu Den-kuei, membru supleant al 
Biroului Politic,,și Ken Biao, mem
bru al C.C. și șef al Secției pentru 
Relații Externe a C.C. al P.C. Chinez, 
au avut vineri o întilnire cu delegația 
de activiști ai P.C.R., condusă de 
Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R. și prim-secretar al* Comitetu
lui județean Iași al P.C.R., care 
efectuează o vizită în R.P. Chineză. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială și prietenească.

Conducătorii chinezi au oferit o 
masă in cinstea delegației române.

chile Recentele schimbări 
in componența guvernului 
nu vor afecta înfăptuirea 

programului de 
transformări democratice

Un interviu al ministrului 
de interne

SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager
pres). — Recentele schimbări în com
ponența guvernului Unității Popu
lare, dictate de împrejurări, nu vor 
afecta înfăptuirea programului său 
de transformări democratice, a de
clarat, intr-un interviu acordat tele
viziunii chiliene, noul ministru de in
terne, generalul Carlos Prats, citat 
de agenția Prensa Latina. El a men
ționat că poporul chilian aprobă acest 
program și il va realiza in deplină 
ordine și libertate. Totodată, mi
nistrul chilian a subliniat meritul 
guvernului de a fi condus lucrurile 
spre încheierea grevei ilegale a con
ducătorilor de autocamioane.

In continuare, Carlos Prats a rele
vat importanța cuceririlor democra
tice ale poporului chilian și a subli
niat necesitatea unui dialog pașnic 
între diferitele tendințe politice din 
țară.

ȘEDINȚA C.C. AL P.C. 
DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager
pres). — In cadrul unei ședințe a 
C.C. al Partidului Comunist din 
Chile, Comisia politică a informat 
pe membrii Comitetului Central 
despre ultimele evenimente din țară 
și despre rolul oamenilor muncii 
chilieni în lupta împotriva reacțiu- 
nii. Comisia politică a C.C. al P.C. a 
subliniat importanța deosebită a ri
postei date de clasa muncitoare și 
masele largi populare din țară la 
încercările elementelor de dreapta, 
ca^e urmăreau să răstoarne guver
nul constituțional al președintelui 
Allende.

în cadrul reuniunii a fost adop
tată hotărirea de a se convoca, la 
23 — 25 noiembrie ac., o plenară 
a C.C. al P.C. din Chile.
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Vizita la Phenian a delegației 
P. C. din Spania

• CUV1NT ARILE ROSTITE LA BANCHETUL OFICIAL DE KIM 
IR SEN Șl SANTIAGO CARILLO

PHENIAN 10 (Agerpres). — Agen
ția Centrală Telegrafică Coreeană 
transmite că la banchetul oficial in 
cinstea delegației P. C. din Spania, 
în frunte cu secretarul său general, 
Santiago Carillo, care face o vizită 
în această țară, luind cuvintul, Kim 
Ir Sen a arătat că statul major al 
revoluției spaniole, pe care îl repre
zintă C.C. al P.C. din Spania, iși e- 
laborează astăzi orientarea și linia 
jtolitică independentă, aplicind în 
mod creator principiile universale 
ale marxism-leninismului, conform 
realităților concrete din țara sa și 
luptă cu hotărîre, unind ample forțe 
democratice și patriotice, împotriva 
imperialismului S.U.A. și a puterii 
dictatoriale a lui Franco, pentru de
mocratizarea societății, apărarea 
drepturilor vitale ale muncitorilor și 
victoria cauzei socialismului.

Referindu-se la recenta publicare 
a declarației comune a Nordului și 
Sudului, bazată pe principiile inde-

pendenței, reunificării pașnice și 
amplei uniuni naționale — principii 
formulate de Partidul Muncii din 
Coreea — Kim Ir Sen a subliniat 
că acest document a deschis o nouă 
perspectivă pe calea lupte; poporu
lui coreean pentru reunificarea pa
triei sale.

La rindul său, Santiago Carillo a 
apreciat voința națiunii coreene de 
a se'reîntîlni, de a se reintegra în- 
tr-un tot unic, arătind, apoi, că P.C. 
din Spania, la fel ca și Partidul 
Muncii din Coreea, consideră ca o 
datorie sacră să-și exprime solidari
tatea nelimitată cu lupta popoarelor 
din Vietnam, Cambodgia și Laos.

Vorbitorul s-a referit apoi la fap
tul că cele două partide, luptind 
in condițiile concrete existente în 
fiecare țară, proclamă cu fermitate 
principiul independenței fiecărei țfyl 
și fiecărui partid — baza fundanjw..- 
tală a unor adevărate relații interna
ționale.

0 DECLARAȚIE A M A E. AL REPUBLICII 
VIETNAMULUI DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 10 (Ager
pres). — Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Vietnamului de Sud 
a dat publicității o declarație in care 
se arată că, in lbna octombrie, trupele 
americane din Vietnamul de sud au 
remis regimului de la Saigon 300 
avioane de diverse tipuri, iar la în
ceputul lunii noiembrie, acestora li 
s-au mai adăugat alte 400 de avioa
ne de vinătoare. transport militar și 
elicoptere, precum și numeroase dis-

trugătoare, crucișătoare, tancuri și 
mașini blindate.

G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de Sud cere ca Statele Unite să 
pună capăt agresiunii și politicii de 
„vietnamizare" și oricărui angaja
ment în Vietnamul de sud, să înce
teze să susțină administrația lui 
Nguyen Van Thieu și să semneze, 
fără intîrziere. acordul asupra înce
tării războiului și restabilirii păcii 
in Vietnam.

Paris. O delegație a minerilor din minele de potasiu din Alsacia, care se 
aflâ în grevă pentru apărarea locurilor lor de muncă, a sosit la Paris pen
tru a cere satisfacerea revendicărilor lor. In fotografie : delegația în fața 

sediului Parlamentului francez.

NEW YORK 10 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate se va întruni, la 
15 noiembrie, pentru a examina si
tuația actuală a coloniilor portu
gheze din Africa — a anunțat agen
ția A.P., citind surse de la Națiu
nile Unite. Agenția precizează că o 
cerere în acest sens a fost adresată 
joi președintelui pe luna in curs al 
Consiliului de Securitate, ambasado
rul Jeanne Martin Cisse (Guineea), 
de un grup de 37 de state africane, 
în documentul remis lui Jeanne 
Martin Cisse se sugerează Consiliu
lui de Securitate să depună efor
turi ' pentru a' hotărî guvernul 
portughez să recunoască dreptul la 
autodeterminare și independență al 
popoarelor din Guineea-Bissau. An
gola și Mozambic. De asemenea, do
cumentul sugerează Consiliului de 
Securitate să determine Portugalia 
să fixeze o dată precisă în legătură 
cu acordarea independenței celor 
trei teritorii africane.

ALGER 10 (Agerpres). — Miș
carea Populară pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.) a dat publicită
ții, in capitala Algeriei, un comu
nicat în care se arată că 400 de 
persoane (bărbați, femei și copii) au 
fost ucise de aviația colonială por
tugheză în cursul bombardamentelor 
lansate, între 17 și 28 octombrie, îm
potriva localităților Ovambo și Bie. 
din sudul țării. Denunțind aceste 
acțiuni în fața obiniei publice in- 

- ternaționale, comunicatul mențio
nează că ele se înscriu în cadrul 
atacurilor sistematice lansate de for
țe combinate portugheze și sud-a- 
fricane. împotriva unor zone de la 
frontiera dintre Angola și Namibia.

ADOPTAREA
UNEI REZOLUȚII PRIVIND 
UTILIZAREA SATELIȚILOR 

ARTIFICIALI 
DE TELEVIZIUNE

NEW YORK 10 (Agerpres). — A- 
dunarea Generală a O.N.U. a adop
tat rezoluția inițiată de Uniunea So
vietică privind utilizarea sateliților 
artificiali de televiziune — transmite 
agenția France Presse. Rezoluția 
stipulează necesitatea elaborării de 
principii care să guverneze utilizarea 
de către state a sateliților artificiali 
ai Pămintului pentru televiziune 
directă in vederea încheierii undi 
convenții sau a unor acorduri inter
naționale. De asemenea, documentul 
cere Comitetului O.N.U. pentru folo
sirea spațiului cosmic în scopuri paș
nice să treacă la elaborarea acestor 
principii cit «e poate de urgent.

AMERICA LATINĂ

SĂNĂTATEA PUBLICĂ- 
inseparabil legată 

de eradicarea 
„maladiei subdezvoltării"

Una din trăsăturile 
principale ale reuniu
nilor interamericane 
din ultimii ani o re
prezintă raportarea te
maticii acestora la con
textul social-econo
mic al continentului, 
schimburile de opinii 
și comunicarea expe
riențelor naționale fi
ind plasate pe terenul 
unor preocupări co
mune, generate de ne
cesitățile unul ritm 
mai rapid al dezvoltă
rii. Acuitatea acestei 
probleme face ca a- 
proape în orice proble
mă majoră ce se află 
în ‘discuție, implicațile 
directe ale subdezvol
tării să apară evidente. 
Aceasta a fost și ca
racteristica dominantă 
a recentei lntîlniri a 
miniștrilor sănătății 
din țările latino-ame- 
ricane, care a avut loc 
Ia Santiago de Chile.

Organizată de Biroul 
panamerican al sănă
tății. conferința a a- 
nalizat o serie de pro
bleme ale asistentei 
medicale, dar dezbate
rile nu s-au limitat Ia 
perimetrul constatări
lor de soecialitate. a- 
cestea fiind abordate 
mai ales prin prisma 
condițiilor economice 
și sociale. Așa cum s-a 
relevat în cadrul dez
baterilor, problemele 
sănătății și cele ale 
dezvoltării nu pot fi 
privite separat. In a-

cest sens, In timpul 
reuniunii au revenit a- 
desea o serie de cifre 
statistice zguduitoare : 
140 de milioane de la- 
tino-americani sînt a- 
nalfabeți sau semi
analfabet!, 53 la sută 
din populația Americii 
Latine suferă conse
cințele subnutriției, 10 
la sută din populația

CORESPONDENTA 
DIN SANTIAGO 

DE CHILE

activă a continentului 
este victimă a șoma
jului, 20 de milioane 
de oameni trăiesc din
colo de granițele epocii 
noastre, necunoscînd 
nici moneda ca mijloc 
de schimb. Subalimen- 
tația, procentul înalt al 
mortalității, infantile, 
virulența bolilor netra
tate nu pot fi anali
zate. astăzi, doar in
tr-un cadru academic 
— aceasta a fost con
cluzia principală a reu
niunii — deoarece ele 
sînt in strînsă legătu
ră cu maladiile sub
dezvoltării, o politică 
eficientă in domeniul 
sănătății publice pre- 
supunind diagnostica
rea și modificarea 
condițiilor economi
ce și sociale. Inter
vențiile participanților

la dezbateri au scos 
puternic în evidență, 
cu argumentația oferi
tă de situația concretă 
din fiecare țară, nece
sitatea unei asistențe 
sanitare cu finalitate 
socială, exercitată pe 
scară mai largă. S-a 
manifestat un mare in
teres față de gama mă
surilor luate de guver
nul popular din Chile 
pentru ocrotirea ma
mei și a copilului, 
pentru cuprinderea u- 
nor noi sectoare ale 
populației în sistemul 
prevederilor sociale 
(numărul persoanelor 
care beneficiază de a- 
cest sistem a crescut, 
în ultimii doi ani. cu 
709 000). Reprezentan
tul Venezuelei a vorbit 
despre efortul pentru 
unificarea celor o sută 
de instituții de ocrotire 
a sănătății din țara sa 
într-un singur serviciu 
național. In Ecuador 
s-a trecut la generali
zarea vaccinărilor îm
potriva difteriei și te- 
tanosului.

Acuitatea probleme
lor De care le înfruntă 
țările latino-america- 
ne reclamă o coordo
nare a eforturilor pen
tru eradicarea ..mala
diilor subdezvoltării" 
Aceasta a fost conclu
zia principală a reu
niunii de la Santiago 
de Chile.

E. POP

Intr-o declarație a Comi
tetului național executiv cl 
Partidului Comunist din Ir
landa se tace ape'13 crearea con* 
dițiilor necesare alegerii unei adu
nări democratice, care să reprezinte 
întregul popor, și luarea măsurilor 
necesare pentru lichidarea șomaju
lui, restabilirea păcii și progres so
cial. P.C. din Irlanda se pronunță 
pentru boicotarea referendumului a- 
nunțat, cere adoptarea unei cartea 
drepturilor tuturor cetățenilor și e- 
liberarea celor internați în lagăre.

Ministrul de externe cl 
Republicii Populare Bangla
desh Abdus Samad Azad, a so
sit vineri la Sofia, într-o vizită ofi
cială, ca oaspete al guvernului bul
gar, la invitația ministrului aface
rilor externe al R.P. Bulgaria, Petăr 
Mladenov.

încheierea lucrărilor Co
misiei mixte polono-ameri- 
CUne Pentru problemele comerțului, 
creată conform prevederilor Comu
nicatului comun adoptat cu prilejul 
vizitei președintelui Richard Nixon, 
în iunie 1972, la Varșovia. A fost 
semnat un protocol care prevede 
crearea de facilități in vederea dez
voltării rapide a relațiilor economice 
bilaterale. Părțile au constatat exis
tența unor posibilități considerabile 
de extindere a comerțului bilateral, 
căzînd de acord ca schimburile reci
proce de mărfuri să sporească in 
următorii cinci ani de cel puțin 
trei ori.

Prima rundă a convorbi
rilor exploratorii dintre Nor
vegia și Piața comună in 
vederea încheierii unui aranjament 
comercial a avut Ioc la Bruxelles. S-a 
convenit ca următoarea întîlnire să 
aibă loc la sfîrșitul lunii noiembrie 
sau începutul lunii decembrie. După 
cum se știe, referendumul organ’zat 
la 25 septembrie în Norvegia a res
pins aderarea acestei țări la Piața 
comună.

Camera Comunelor a An
gliei 8 reînnoit menținerea sanc
țiunilor împotriva Rhodesiei. Aceste 
sancțiuni au fost adoptate cu șapte 
ani în urmă și sînt reaprobate în 
fiecare an de parlamentul britanic.

0 delegație a P.C. din 
Perii condusă de Ernesto Rojas, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al partidului, se află intr-o vi
zită de prietenie la Phenian. Luind 
cuvintul in cadrul unei manifestări 
organizate de C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea în cinstea oaspe
ților. Kim Dong Gyu, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii, și Ernesto Rojas, con
ducătorul delegației de partid pe
ruane, au subliniat solidaritatea re
ciprocă în lupta pentru afirmare 
independentă, libertate și progres 
social.

Protocol chino-albanez.
Cu prilejul vizitei unei delegații gu
vernamentale comerciale albaneze 
conduse de Kico Ngjela, ministru al 
comerțului, la Pekin a fost semnat 
joi un protocol comercial și de plăți 
pe anul 1973 intre guvernele R. P. 
Chineze și R. P. Albania.

Politia olandeză 8 8rest8t 
pe membrii uneia dintre cele mal 
mari rețele de traficanți de stupe
fiante care au acționat vreodată pe 
teritoriul acestei țări. 11 traficanți ai 
acestei rețele — 10 pakistanezi și un 
britanic — acționind sub paravanul 
unei societăți imoortatoare de fructe, 
au introdus in Olanda, în șase luni, 
mai multe mii de kilograme de hașiș.

Vernisajul expoziției 
„Ștefan Luchian" 8 8VUt loc 
la noua galerie de artă din Berlin. 
La deschiderea expoziției, organizată 
în întimpinarea aniversării proclamă
rii republicii, au fost de față Klaus 
Gysi, ministrul culturii, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Uniunii Artiștilor Plastici, alte 
personalități ale vieții cultural-artis- 
tice, membri ai corpului diplomatic 
acreditați în R.D.G. A fost prezent, 
de asemenea, ambasadorul României 
in R.D.G., Vasile Vlad.

Un grup de prizonieri de 
război pakistanezi, b01navi 
și răniți, precum și număr de 
femei și copii, au fost repatriați joi 
de autoritățile indiene.

Marele premiu al Acade
miei Franceze pentru roman 
a fost decernat tînărului scriitor Pa
trick Modiano, pentru cartea sa „Bu
levardele de centură". Modiano. în 
vîrstă de numai 25 de ani. este la 
cel de-al treilea roman al său. Cri
tica franceză de specialitate aprecia
ză că decizia juriului pare oarecum 
neobișnuită, ținînd cont de faptul că 
acest premiu era acordat, de obicei, 
unor autori consacrați.

Intr-o declarație a Comi
tetului Politic al Comitetului 
Executiv al P.C. din Marea 
Britanie, publicată în rezumat 
în cotidianul „Morning Star" se 
arată că hotărirea guvernului con
servator privind înghețarea sa- 
salariilor constituie un atac îm
potriva nivelului de trai al celor 
ce muncesc. „Partidul Comunist — 
se afirmă in Declarație — condamnă 
această măsură contrară intereselor 
poporului". „Chemăm pe toți munci
torii să-și continue lupta pentru 
creșterea veniturilor și a salariilor, 
pentru reducerea duratei zilei de 
lucru și pentru condiții mai bune 
de viață".

DESCHIDEREA TÎRGULUI INTERNATIONAL 
DE LA SANTIAGO DE CHILE

SANTIAGO DE CHILE 10. — 
Corespondentul nostru. Eugen 
Pop, transmite : In parcul „Ce- 
rillos" s-a deschis ediția 1972 a 
Tirgului internațional anual de 
la Santiago de Chile, manifesta
re la care participă un număr de 
14 țări de pe diferite continente, 
intre care și România.

In standurile rezervate țării 
noastre sînt expuse o serie de 
produse reflectînd potențialul 
actual al producției și exportu
lui diferitelor ramuri ale econo
miei naționale. Sînt prezentate 
tractorul românesc „Universal- 
650“, pluguri, utilaj minier și 
autoturisme d» teren. binecu
noscute în Chile. De asemenea, 
pavilionul românesc cuorinde o 
largă gamă de alte produse ale 
industriei — autocamioane, echi
pamente pentru industria minie
ră și utilaj pentru construcții.

mașini pentru Industria textilă, 
diferite tipuri de aparataj elec
tronic și electrotehnic, agregate 
frigorifice, microscoape și alte 
realizări din domeniul opticii. 
Un loc important este .rezervat 
produselor industriei chimice 
din țara noastră, diferitelor sor
timente de mase plastice și me
dicamente, precum și produselor 
industriei alimentare.

In preajma deschiderii tîrgu- 
lui. directorul pavilionului ro
mânesc a prezentat, in cadrul 
unei conferințe de presă, di
namica dezvoltării economiei ro
mânești și a comerțului exterior 
al țării noastre. A fost relevat 
cursul ascendent al schimburilor 
comerciale și al relațiilor de 
cooperare economică și tehnico- 
științifică dintre Chile și Româ
nia.

Dezbateri în Dieta japoneză
TOKIO 10 — Corespondentul Ager- 

pres, Fi. Țuiu, transmite : Camera 
Reprezentanților (inferioară) a Dietei 
nipone a aprobat proiectul de buget 
suplimentar, prezentat de guvern/la 
începutul actualei sesiuni extraordi
nare.

In aceeași ședință plenară, Camera 
Reprezentanților s-a pronunțat în 
favoarea unei rezoluții, sprijinită de 
toate partidele politice, prin care se 
aprobă comunicatul comun japono- 
chinez publicat la 29 septembrie și 
care stipulează stabilirea de relații 
diplomatice între cele două țări.

în cursul dezbaterilor, atit în ședin
țele plenare, cit și in comitetele se
siunii, au fost abordate numeroase 
probleme legate de noul program de 
cinci ani (1973—1977) de dezvoltare 
a forțelor de autoapărare și de Tra
tatul de securitate japono-american. 
Deputății opoziției au criticat politica 
noului guvern de a dubla fondurile 
destinate autoapărării față de cei 
cinci ani precedenți, apreciind că 
aceasta contravine tendinței de slă
bire a tensiunii în regiune. Ei au 
cerut insistent ca Statele Unite să-și 
retragă forțele și bazele militare de 
pe teritoriul japonez.

Incepînd de joi, dezbaterile princi
pale au loc în Camera Consilierilor 
(superioară), unde vor fi reluate o 
serie de probleme legate de proiec
tul de buget suplimentar și politica 
de autoapărare. Se așteaptă ca și Ca
mera Consilierilor să aprobe proiec
tul, cel mai tirziu la 13 noiembrie, 
după care premierul Tanaka — po
trivit surselor locale — va anunța 
dizolvarea Camerei Reprezentanților 
și organizarea de alegeri generale 
anticipate, probabil la 10 decembrie.
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