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Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, ii primit pe primul

ministru al Maltei, Dom Mintali
ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

slru al Maltei, Dom Mm* 
cuc face o vizita oflela'â 

ira noastră.
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bele Consiliului de Mlni?- 
on Gheorghe Maurer. Cor- 
Burtică, ministrul comer

țului exterior, Ge »rgi M u oves- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Tacob Io-* 
n'-ișcu. ambasadorul țârii noas
tre in Malta.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc a fost relevat cursul 
favorabil ni relațiilor romfino- 
malteze și s-a exprimat dorin
ța cn acestea sâ înregistreze

noi V. <ese De asemenea, au 
fost abordate unele aspecte ale 
siluației intcmuționalc, subliru- 
indu-se rolul țărilor mici și mij
locit în rezolvarea problemelor 
care privesc soarta popoarelor 
lumii, securitatea și pace i mon
dială.

întrevederea s-a desfășurat 
îritr-o atmosferă de deplină în
țelegere, cordială.

PLENARA 
COMITETULUI CENTRAL

Colectivele de constructori și 
mentori din municipiu au în
cheiat o lună de activitate fer
tili. Planul pe ansamblul ac
tivității de construcții—montaj 
.1 fost îndeplinit în luna octom
brie în proporție de 102,2 la 
sulă.

Cu excepția șantierului 
T.C.M.M., toate celelalte colec- 
tix'e de constructori din Valea

Dejun oferit de președintele Consiliului de Stat,

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

Joi. 4 noiembrie, au continuat lucrările Ple
narei Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român.

La dezbaterile pe marginea Expunerii pre
zentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la Programul Partidului Comunist Român 
pentru îmbunătățirea activității ideologice, ri
dicarea nivelului general al cunoașterii și edu
cația socialistă a maselor, pentru așezarea re
lațiilor din societatea noastră pe baza princi
piilor eticii și echității socialiste și comuniste, 
au luat cuvîntul tovarășii : Teodor Coman, 
prim-secretar al Comitetului județean Tulcea 
al P.C.R.. Constantin Drăgoescu, secretar al 
Comitetului județean Gorj al P.C.R.. Letay La- 
jos, scriitor, Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Economic, general de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul Forțelor Armate, E- 
duard Eisenburger, președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate germană, Eu
gen Jebeleanu, poet, Vasile Potop, prim-secre
tar al Comitetului județean Iași al P.C.R., Ște
fan Voicu, redactor șef al revistei „Lupta de 
Clasă“, Janos Fazekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ilie Cîșu, prim-secre
tar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., 
Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R.

In ședința de după-amiază, în continuarea 
dezbaterilor, au luat cuvîntul tovarășii : Iosif 
Uglar, membru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Satu Mare al P.C.R., Roman 
Moraru, secretar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., Marțian Dan, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru problemele tinere
tului, Gheorghe Radulescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Simion Dobrovici, prim-secretar al 
Comitetului județean Vrancea al P.C.R., Titus 
Popovici, scriitor, Ștefan Peterfi, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, Constantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., Anton Breitenhofer, redactor-șef al zia
rului „Neuer Weg“, acad. Nicolae Teodorescu, 
decanul Facultății de matematică a Universi
tății din București, Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, Tiberiu Grecu, director ge
neral al Uzinei de mașini grele-București, Dan 
Hăulică, redactor-șef al revistei „Secolul XX“, 
și Gheorghe Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al 
d.C. al P.C.R.

Lucrările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român continuă.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI EMIL BODNARAȘ
Stimați tovarăși.

Problemele activității politi- 
co-ideologice și de educare mar- 
xist-lenînistă în partid și în so
cietatea noastră, enunțate în iu
lie în cunoscutele „propuneri de 
măsuri* aprobate unanim de 
Comitetul Executiv, vin acum 
spre dezbatere în fața Comi
tetului Centra! într-o prezen
tare unică în desăvîrșirea ei.

Constatarea aceasta este pri
lejuită de expunerea de astăzi 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Dacă autorul „propunerilor de 
măsuri'1 din iulie s-a restiâns 
atunci la o enunțare aproape 
telegrafică, el, în expunerea de 
astăzi dă problemelor întreaga 
dimensiune.

Analizind temeinic* condițiile 
obiective care determină in so
cietatea noastră socialistă nece
sitatea unei superioare activi
tăți politioo-ldeologice și edu
cative. secretarul general sinte
tizează concluziile sale din ex
punere, în enunțări de valoare 
programatică. In felul acesta 
pagini cu totul remarcabile prin 
logica lor strânsă și putere de 
argumentare redau în expre- 
siuni sobre întreaga fundamen
tare teoretică a poziției noas
tre politice atit în problemele de 
politică internă, cît .și interna
țională în relațiile noastre cu 
țările socialiste, cu partidele co
muniste și muncitorești, cu ță
rile și popoarele care trăiesc 
în altă orînduire socială decit 
a noastră.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se situează astfel 
printre documentele de seamă 
ale partidului, care atestă ma
turitatea sa de gîndire politică 
și de acțiune, ca forță poli
tică conducătoare a societății 
noastre socialiste.

îmi permit să propun plena
rei ca în încheierea lucrărilor 
ei să adopte expunerea secre
tarului genera! drept document 
al plenarei Comitetului Central, 
pentru ca împreună cu măsu
rile din iulie, aprobate de Co
mitetul Executiv, să stea la ba
za activității politico-ideojogice 
și de educare marxist-leninistâ 
in partidul .și în societatea 
noastră.

Mai susțin propunerea și din 
rațiuni date de natura expu
nerii privind relațiile de tip 
nou inter-socialiste, dintre sta
tele sistemului socialist, cit și 

dintre partidele comuniste și 
muncitorești.

Insușindu-ne expunerea ca 
document al plenarei, manifes
tăm hotărîrea noastră neabă
tută de a aduce și cu acest pri
lej contribuția noastră interna- 
ționalistă la marea cauză a u- 
nilății țârilor socialiste și a 
partidelor comuniste și munci
torești, în concepția noului tip 
de relații, destinată a da miș
cării comuniste și muncitorești, 
socialismului — citez din ex
punere — .noi dimensiuni na
ționale și internaționale1*.

Din complexul de probleme 
pe care la tratează, expunerea 
se oprește cu o voită repe
tare asupra necesității perfec
ționării continue a ..normelor 
de relații și de conviețuire so
cială. a organizării societății, a 
democrației socialiste ca parte 
integrantă a procesului de dez
voltare și de educație socia
listă*.

Vreau să mă refer în cele 
rîteva alineate care urmează la 
partea esențială a acestui grup 
de probleme i democrația so
cialistă și dezvoltarea ei.

Cadrul în care democrația se 
afirmă în societatea noastră, în 
partid și în stat, este dat de 
principiul centralismului demo
cratic și de prinoipiul condu
cerii colective ca principiu su
prem de conducere în absolut 
toate sectoarele de activitate.

Restrîngînd rigorile centralis
mului la strictul necesar unei 
societăți conduse unitar și pla
nificat, democrația se dezvoltă 
pe măsura cuprinderii califica
te a problemelor de către di
feritele eșaloane de conducere 
colectivă. Conducerea colectivă 
devine astfel forma cheie de 
afirmare și dezvoltare a demo
crației. Conducerea colectivă 
este deci, prin esență, o expre
sie de calitate și nu de număr. 
De unde deosebita importanță 
a ridicării constante a nivelu
lui politic-ideologic al membri
lor, în primul rînd, ai unui co
lectiv de conducere, spre a pu
tea valorifica just întreaga sa 
capacitate profesională și poli
tică în actul complex de or
ganizare, îndrumare și control 
al organizației socialiste, fie ea 
politică, economică, social-cultu- 
rală sau de altă natură.

Incepînd din anul 1965, de 
la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român și de 

la adoptarea Constituției Repu
blicii Socialiste România, rîn- 
duielile democratice din țara 
noastră au evoluat mult în sen
sul dezvoltării lor constructive.

Și totuși, problema continuă 
să stea la ordinea zilei și este 
firesc să fie așa.

Democrația sooialistă, ca ex
presie a unui tip superior de 
ordine și disciplină socială, are 
exigențe care cresc simultan 
cu creșterea mijloacelor de pro
ducție și a producției, simul
tan cu dezvoltarea nivelului ge
neral al societății.

Satisfacerea acestor exigențe, 
în cadrul acelorași principii 
fundamentale, are loc prin con
tinua îmbunătățire a organiză
rii relațiilor, a metodelor și a 
stilului de muncă de către or
ganele și organizațiile constitui
te. In acest sens Comitetul 
Central al partidului, ca for 
conducător politic permanent. 
Marea Adunare Națională și 
Consiliul de Stat, ca organe su
preme ale puterii de stat, Con
siliul de Miniștri, ca organ su
prem al administrației de stat, 
comitetele județene și consiliile 
populare, organizațiile economi
ce diferite și-au îmbunătățit 
continuu activitatea și eficiența 
funcțională.

Sini în cu îs de pregătire stu
dii și măsuri privind noi îm
bunătățiri.

Acum oîteva luni, înlr-un 
schimb de păreri privind acti
vitatea organelor supreme ale 
puterii de stat, tovarășul 
Ceaușescu a sugerat, bazat pe 
experiența pozitivă a activită
ții de aviz și control din par
tea comisiilor Marii Adunări 
Naționale, îmbunătățirea func
ționării Marii Adunări Națio
nale, ca organ unic legiuitor. 
Studiile întocmite au ajuns la 
unele propuneri care vor fi su
puse spre dezbatere.

Comisiile Comitetului Central 
șl ale comitetelor județene ur
mează și ele să-și îmbunătă
țească structura și competen
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Cuvîntul tovarășului Ilie Verdeț 
Cuvîntul tovarășului Paul Niculescu-Mizil 

Cuvîntul tovarășului Mihai Gere

țele spre a putea contribui mai 
bine la dezvoltarea procesului 
de ridicare a nivelului politic, 
ideologic, al organelor și orga
nizațiilor de partid și de stat 

In acest domeniu, al norme
lor de relații din societate, al. 
dezvoltării democrației socialis-f 
te, ca formă de ordine și dis-’ 
ciplinâ socială de tip superior, 
va rămîne, firește, mereu de 
acționat spre a ține pasul. cu 
cerințele obiective ale întregu
lui proces de dezvoltare a so
cietății cît și spre a favoriza 
procesul însuși, sub impulsu
rile puternice izvorî te din re
lațiile interne ale democrației.

Sarcinile exprimate în expu
nerea secretarului general nu 
reprezintă obiective ale unei 
campanii, ci jaloanele unei în
delungate și susținute activi
tăți în toate domeniile la care 
se referă.

Problemele puse sînt pe mă
sura deplină atît a partidului 
nostru, cît și a poporului nos
tru muncitor, cu experiența, ca
pacitatea, încrederea în forțele 
lor și spiritul lor combativ.

Nouă ne revine sarcina să ț 
perseverăm neabătut în orga
nizarea. îmbunătățirea activită
ții politico-ideologice și de e- 
ducare marxist-Jeninistă a parti- ’ 
dului, a oamenilor muncii, mun
citori, țărani, intelectuali, să 
perseverăm în acțiunea de per
fecționare continuă a democra
ției noastre socialiste, pentru a 
afirma la un nivel tot makridi- 
cat rolul conducător politic al 
partidului nostru, pentru a în
tări tot mai mult orînduireă 
noastră și coeziunea națiunii 
noastre socialiste și a face me
reu mai puternic statul nos
tru.

Dacă este adevărat că socia
lismul este răspunsul modern 
la problemele majore ale vre
murilor noastre, să facem ca 
România socialistă să fie cu
prinsă la loc.de cinste în acest 
răspuns.

0 lună primului ministru al Maltei, Dom Mintoff
fertilă la 

construcții 
— montaje
Jiului au raportat îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan pe cea de-a zecea lună 
a acestui an. Șantierul 71 C.F.R. 
se situează în frunte cu o de
pășire a prevederilor pe luna 
trecută de 57,7 ta sută, ur
mat de șantierul I.C.F. Cimpa 
cu 26,3 la sută. I.L.H.S. Urica- 
ni 12.8 la sută, și Grupul <^e șan
tiere al T.C.D. cu 3 la sută de
pășire.

Bilanțul pozitiv încheiat este 
cu atîta mai valoros cu cît, în 
cele 10 luni trecute, s-a reușit 
să se realizeze 86,2 la sută din 
planul pe întregul an la cons
trucții—montaj, lucru ce atestă 
un ritm corespunzător în rea
lizarea sarcinilor de investiții 
și dezvoltarea economică și so
cială a municipiului nostru pe 
noi cote în actualul cincinal.

A
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Faptul divers 
în lume

Pe drumul cailor-putere ai Paroșenilor.
Foto: I. LICIU

IBANSFORMATODUl-BLOC Dl 250 HM 
a trecut cu succes probele de omologare

Recent au fost încheiate pro
bele de omologare la transfor- 
matorul-bloc de 250 MVA. u- 
tilaj conceput și realizat la Li
zina „Electroputere* din Cra
iova. Rezultatele probelor — a 
precizat inginerul Dumitru Cîrs- 
tea, directorul adjunct științific 
al Centrului de proiectări și 
cercetări de pe lingă Grupul 
de uzine pentru aparataj și ma
șini electrice Craiova, corespon
dentului Agerprcs, Marin Coan- 
dă, — sint deosebit de bune, 
indicii obținuți corespunzind ce

Joi. președintele Consiliului 
de Stat ul Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa, Elena Ceaușescu, au o- 
ferit. |a Consiliul de Stat, un 
dejun în onoarea primului mi
nistru al Maltei. Duru Mintoff. 
și a soției sale, doamna Moira 
Mintoff.

A participat președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția.

De asemenea; au luat parte 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Iacob 
Ionașcu, ambasadorul țării noa
stre în Malta.

Din partea malteză au fost 
prezenți la dejun Giuseppe Ca
milleri. secretarul personal al 
primului ministru, dr. Edgard 
Mizzi, avocatul general de pe 
lingă Departamentul Justiție’. 
Emmanuele Cutajar, din cadrul 
secretariatului Consiliului de 
Miniștri.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

Toastînd, președintele Consi
liului de Stat. Nicolae Ceaușescu 
a spus:

Vă rog să-mi dați voie, dom
nule prim-ministru și doamnă 
prim-ministru, să exprim satis
facția pentru vizita pe care o 
faceți în România, care, sper, 
va marca un moment important 
în dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Malta.

Noi înțelegem bine preocupă
rile dumneavoastră pentru a a- 
sigura o dezvoltare independen
tă a țârii, deoarece și Romăiva 

lor din proiecte. Acest fapt 
constituie un merit al grupei 
de proiectanți, ca și ai cxecu- 
tanților.

Destinat echipării Centralei 
termoelectrice Rovinari — Ro- 
gojelh, noul transformator esle 
col mai mare utilaj trifazat de 
transformare produs piuă acum 
in întreprinderea craiovoană. 
Soluțiile constructive originale 
adoptate de către specialiști îl 
situează la nivelul produselor 
similare . ••.vcutMc in țâri eu 
tradiție in astfel de produse. 

a fost și esle preocupată dc a- 
ccst lucru.

Sper că dezvoltarea colaboră
rii dintre țările noastre va con
tribui la întărirea Independen
ței lor, la ridicarea bunăstării 
ambelor popoare.

Cunoașteți politica și preocu
pările României; construim so
cialismul in țară, dorim sâ a- 
sigurăm condiții de viață cit 
mai bune poporului; ne preo
cupăm, în același timp, de dez
voltarea relațiilor de prietenie 
cu toate .statele, socialiste și 
nesocialiste. Noi pornim de Ia 
faptul că in lumea de astăzi 
fiecare stat, marc sau mic, tre
buie să facă totul pentru a pro
mova relațiile de colaborare și 
de pace.

In acest spirit apreciez încă 
o dată vizita pe care o faceți 
în țara noastră și dezvoltarea 
relațiilor între România și 
Malta.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru rezultate cît mai bune 
in relațiile dintre țările noas
tre.

Vă urez să vă simțiți cit mai 
bine în România !

In sănătatea dumneavoastră 
și a doamnei prim-ministru, în 
sănătatea persoanelor care vă 
însoțesc.

A luat apoi cuvîntul primul 
ministru 'maltez, Dom Mintoff, 
care a spus >

Colegii mei, soția mea și cu 
mine doresc să vă mulțumeas
că pentru ospitalitatea foarte 
caldă pe care ne-ați acordat-o 
în timpul șederii noastre aici. 
Vă sîntem în mod special recu

Cincinalul 1971-1975

19» - APROAPE 10 MILIOANE 
TONE OE OTEL *

In condițiile dezvoltării progresului tehnic și ale creșterii 
potențialului economic se face simțită o cerere masivă dc 
noi clase și calități de oțeluri, menite să ducă la ușurarea 
utilajelor, la creșterea parametrilor de funcționare a mași
nilor. la ameliorarea durabilității diferitelor piese. Specia
liștii afirmă că fiecărei mărci noi de oțel ii corespunde, de 
fapt, o nouă etapă de dezvoltare a ramurilor producătoare 
de metal — cea actuală fiind a oțelurilor înalt aliate. Pre
vederile actualului plan cincinal arată că România se ali
niază acestor cerințe atît în ce privește dezvoltarea volu
mului de producție de oțel, cît și al diversificării ei.

In cadrul complexei opere de 
industrializare a țării industria 
siderurgică cunoaște Și în anii 
actualului cincinal ritmuri înal
te de producție. Este semnifica
tiv dc relevat faptul că, în 
1975, producția de oțel, pe lo
cuitor, unul din cei mai expre
sivi indicatori ai potențialului 
economic al unei țări, va atin
ge peste 450 kg, nivel apropiat 
de cel al unor state europene 
cu o industrie dezvoltată. Sub 
acest aspect, merită a fi rele
vată cifra de 9,7 milioane tone 
de oțel ce urmează să fie ela
borate în România anul’"’ ' »7\ 
cu 50 la sută mai mult decît! 
s-a . - - ‘a va
ridica .< .1^ .. «... ....ire cu
metal a necesităților economiei 
la peste 96 la sută, element de 
importanță deosebită pentru 
menținerea ritmurilor ridicate 
de dezvoltare a industriei și de 
diminuare substanțială a im
portului.

In scopul obținerii acestei 
masive creșteri de producție, 
industriei metalurgice îi sînt 
alocate în cincinal fonduri de

Transformatorul este echipat cu 
instalații și aparatură dc mă
sură, do protecție și control, 
care asigură o exploatare op
timă pentru regimurile cele mai 
grele de lucru. Dimensiunile 
sale — 11 m lungime, 4,8 m lă
țime și aproape 8 m înălțime 
pe locul de funcționare — îl 
situează .și printre cele mai 
mari produse electrotehnice e- 
xecutate pinâ acum in țara 
noastră.

(Agerprcs) 

noscători pentru faptul că, în 
acest moment foarte dificil pen
tru poporul nostru. România 
și-a arătat în mod deschis prie
tenia față dc Malta.

Ca și dumneavoastră, consi
derăm că fiecare țară are drep
tul de a găsi soluțiile potri
vite pentru propriile sale pro
bleme și, mai ales, să-și aleagă 
singură propriul drum spre so
cialism. Cred că știți că noi. 
în Malta, încercăm astăzi să 
schimbăm curentul istoriei. Da
că ar fi să urmăm vechiul 
drum ar insemna să devenim 
din nou fortăreață, să fim din 
nou soldați pentru marile pu
teri ale lumii. Noi refuzăm a- 
cest lucru din tot sufletul, din 
toată ființa. Vrem să fim mun
citori in serviciul păcii și nu 
soldați in serviciul războiului.

Noi știm că România mani
festă simpatie pentru idealurile 
noastre, și am venit aici să 
purtăm discuții și să vedem 
cum, în ce fel, această sim
patie poate să prindă viață, să 
se transforme în fapte., Acum, 
la sfîrșitul vizitei noastre, sîn
tem convinși că tot ceea ce 
România poate să facă pentru 
a ne sprijini în sarcina foarte, 
dificilă pe care ne-am pus-o, 
va face în spirit de prietenie, 
și va face cu toată tăria. De 
aceea, domnule președinte, ri
dic paharul să vă doresc dum
neavoastră, soției dumneavoas
tră, miniștrilor, poporului dum
neavoastră^ fericire și prosperi
tate și sâ urez trăinicie prie
teniei dintre Malta și România.

Investiții de aproape 3a miliar
de lei. Circa 40 la sută din in
vestiții se vor folosi pentru lăr
girea gamei sortimentale de 
mărci și tipodimensiuni, pen
tru ridicarea valorii metalului 
prin prelucrarea mai avansată 
a acestuia. In acest context, 
producția de oțel aliat va ajun
ge la 1.1 milioane tone- Pen
tru realizarea acestei sarcini, 
cu implicații tehnice și econo
mice dintre cele mai favorabile, 
au fost stabilite programe com
plexe de măsuri, vizînd crește
rea capacităților de producție 
prin modernizarea unor sec
toare existente și punerea in 
funcțiune a unora noi. Printre 
acestea se numără darea in ex
ploatare a oțelăriei nr- 2, de la 
Galați, a Uzinei de oțeluri ali
ate de la Tirgoviște, obiectivul 
cu cea mai înaltă tehnicitate al 
industriei noastre metalurgice. 
Uzina de la Tirgoviște Va fi 
specializată pe elaborarea și 
prelucrarea in bare a oțelurilor 
de scule, prelucrarea în profile 
â oțelurilor aliate și înalt aliate 
și a celor inoxidabile și refrac
tare.

Actualul cincinal stabilește 
sarcini mobilizatoare și în dome
niul modernizării procedeelor 
tehnologice. In 1975, peste 58 la 
sută din producția sectorului 
metalurgie se va obține după 
tehnologii noi sau într-o nouă 
gamă sortimentală. Ponderea o- 
lelului elaborat în convertizea- 
re cu oxigen, tehnologie moder
nă de înaltă productivitate șl 
eficiență, va crește la 41 Ia su
tă fața de 30 la sută în 1970. Se 
va dubla producția de oțel ob
ținut în cuptoare electrice, scă- 
zînd în același timp ponderea 
producției de oțel realizată în 
cuptoare Siemens Martin.

In vederea asigurării consu
matorilor cu acele produse care 
fie din cauza cantităților mici, 
fie a condițiilor speciale pe ca
re trebuie să le respecte nu pot 
fi realizate în agregatele indus-
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ILIE VERDET

mentalităților Și practicilor re
trograde. a contribuit la pro
movarea spiritului militant al

Imlmnălățirea treptată a siste
mului de organizare, conducere 
și planificare a economiei na
ționale, adîncirca denvx i ii ici 
socialiste mi dinamizat energia 
maselor, au lărgit sfera și for-

la ■ iX*șferea influenței ideolo
gei partidului nostru in mase. 
Unanimitatea cu care nu fost 
sprijinite măsurile inițiate a 
constituit o manifestare de uni
tate deplină a poporului in ju
rul Partidului comunist si al 
conducerii sale. In același timp, 
dezbaterile au generat propu
neri și sugestii de o mare în
semnătate pentru îndeplinirea 
sarcinilor politice, concrete, ale 
comuniștilor. ca și pentru sta
bilirea direcțiilor principale spre 
oare avem datoria să ne În
dreptăm toata atenția.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dă expresie adeziu
nii .și voinței întregului partid 
ș» popor. Ea reflectă o preo
cupare constantă a Partidului 
Comunist Român, subliniată cu 
deosebită insistentă la Congre
sele IX și X, care au atras 
atenția că rolul activității ideo
logice constă in a stimula 
jdndirea politică vie a oameni
lor. astfel ca aceștia să poată 
participa cu întreaga lor ca
pacitate de creație la înfăptui
rea politicii partidului și sta- 
i*il«i. In acest cadru, expune
rea trasează sarcini de mare 
răspundere pentru îmbunătăți
rea muncii politico-educative, 
în strânsă legătură cu ansam
blul problemelor care decurg 
din programul de făurire a so
cietal ii socialiste multilateral 
dezvoltate. A trata problemele 
ideologice așa cum sînt ele în 
realitate — și anume ca o com
ponentă de bază a practicii 
sociale — constituie obligația 
esențială a comuniștilor, sin
gura cale pe care putem atinge 
marile obiective istorice stabi
lite.

Așa cum Se menționează in 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, problemele ideologi
ce cuprind toate laturile vieții 
sociale. Din gama largă de as
pecte supuse analizei intențio
nez să mă limitez ia unele pri
vind activitatea economică.
Consider că niciodată nu a fost 
formulată cu atîta claritate in
terdependența dintre activita
tea de educare marxist-leninis
tă

Ș>

a maselor și modul în care
rezolvă sarcinile 
soc laie concrete

economice 
care fră-

-mîntă colectivele unităților 
noastre. Problema este cu atît
mai actuală cu cît discutăm
despre importanța, conținutul și 
orientarea muncii politico-ideo- 
Jcgice, sub semnul succeselor 
trainice pe care poporul nostru 
k-a obținut în toate domeniile 
sub conducerea partidului.

Rezultatele cu care am în
cheiat cincinalul 1966—1970 stau 
la baza aprecierii îndreptățite 
că el a reprezentat cea mai 
rodnică perioadă a întregii noas
tre construcții socialiste. Dez
voltarea rapidă a forțelor de 
producție și perfecționarea re
lațiilor sociale au sporit con-

promovată de p irtid și guvern 
eu ncșovăitaare energie, a ■ser
vit cauza socialismului și păcii 
în lume, sporind prestigiul ță
rii pe arena internațională. Pe 

am început în condiții bune un 
nou . incinal. Nc propunem pen
tru următorii ani menținerea 
unor ritmuri înalte de creș
tere, continuarea procesului dc 
modernizare a economiei și ri- 
dirmva eficienței în toate sec
toarele de activitate.

Obiectivele și sarcinile con
crete ale cincinalului 1971— 
11’75 sînt unanim cunoscute din 
analizele făcute atît In Plena
ra Comitetului Central din mai 
cit și eu prilejul aprobării lor 
de către ivcen^a sesiune a Ma
rii Adunări Naționale. Toate a- 
ceste sarcini, cantitative și ca
litative. au un numitor comun : 
crearea premiselor pentru ridi- 
i arca neîntreruptă a condițiilor 
de viață, materiale și spiritua
le, ale poporului. Nu producem 
nimic doar de dragul de a pro
duce. Tot ceea ce ne propunem 
este menit să servească oame
nilor și dezvoltării personali
tății lor — țelul suprem al în
tregii politici a partidului și 
statului.

In același timp, realizarea in
tegrală a sarcinilor stabilite este 
condiționată de modul în care 
oamenii lucrează, deoarece pî- 
nă la urmă omul este facto
rul hotărâtor al întregii dezvol
tări. Subliniind consecvența cu 
care partidul a urmărit forma
rea cadrelor, de toate catego
riile. necesare operei de con
struire a societății socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu a- 
răta că prin complexitatea și 
implicațiile ei sociale, revolu
ția culturală ocupă același loc 
ca și marile schimbări revolu
ționare din industrie și agri
cultură. Din această teză toate 
organele de conducere din eco
nomie au obligația să tragă 
concluzii practice în activita
tea lor. Făurirea unei societăți 
socialiste moderne ar fi de ne
conceput fără ridicarea nivelu
lui cultural al oamenilor mun
cii și lărgirea orizontului lor 
științific — de natură să le o- 
fere posibilitatea de a acționa 
conștient cu perspectiva clară 
a dezvoltării —, fără promova
rea neabătută a criteriilor de 
echitate socială și lărgirea de
mocrației socialiste, In măsură 
să le dea sentimentul că sînt 
efectiv stăpînii propriului des
tin. Trebuie să ne fie limpede 
că de nivelul conștiinței socia
liste a maselor depinde înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor 
economice complexe care ne 
stau în față.

Educarea politico-ideologică a 
tuturor cetățenilor in spiritul 
înaltelor idealuri etice ale parti
dului. a] frăției dintre toți oa
menii muncii, indiferent de na
ționalitate, formarea profilului 
moral-politic al omului nou, cu 
un dezvoltat simț de responsa
bilitate socială, constituie astăzi 
una din pîrghiile fundamentale 
ale realizării prograhlului de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. In a- 
ceastă perspectivă, organizațiile 
dc bază din unitățile economice 
ca și activele de partid de la 
orașe și județe, au pus în cen
trul dezbaterilor rolul pe care-1 
are pregătirea politică temeini
că în exercitarea cu competen

tă a atribuțiilor legale < onfe- 
rite organelor de conducere co
lectivă din întreprinderi și cen
trale, în mai buna gospodărire 
a resurselor de care acestea 
dispun. în perfection arca acti
vității de organizare a produc
ției și realizare integrata n 
sarcinilor de plan. Cu prilejul 
acestor dezbateri, comuniștii 
și-.ni_ îndreptat atenția nu atît 
spre' evidențierea laturilor po
zitive. cît mai al< s spre lipsu
rile care persistă, pentru a pu
ica găsi' căi de înlăturare a lor. 
Spiritul critic și autocritic o- 
giindeșlc nivelul politic al mem
brilor de partid și constituie 
chezășia îmbunătățirii activită
ții curente și dc perspectivă în 
toate sectoarele.

In această ordine de preocu
pări, deși nu ne propunem să 
discutăm acum neajunsurile v- 
xistento în activitatea econo
mică, analizate în plenare ale 
C.C. cu alte ocazii, nu pot să 
nu mă opresc la cîteva dintre 
ele. La elaborarea planurilor, 
de exemplu, ajjur deseori difi
cultăți provocate de faptul că 
unele cadre eu funcții dc con
ducere nu dovedesc suficient 
simț de răspundere în identifi
carea perseverentă a tuturor 
rezervelor interne de care dis
pun întreprinderile și centra
lele, nu acționează enereic pen
tru mobilizarea lor în intere
sul creșterii intensive și echi
librate a economiei. Sînt frec
vente cazuri cînd unitățile cer 
fonduri de investiții suplimen
tare, mai multe resurse mate
riale sau financiare și caută 
în același timp, diferite justi
ficări pentru a da cit mai pu
țin pentru a-și asuma cît mai 
puține obligații față de stat și 
față de societate. Nu se respec
tă pretutindeni și integral o- 
bligațiile înscrise în Legea in
vestițiilor. Asupra eficienței e- 
(crturilor pe care le face în
treaga societate se repercutează 
negativ lipsurile în pregătirea 
investițiilor, ritmurile necores
punzătoare in construcții, întîr- 
zierile în ce privește darea în 
funcțiune a noi lw capacități 
sau atingerea parametrilor pro
iectați.

In multe întreprinderi nu se 
manifestă o atitudine intransi
gentă din partea întregului co
lectiv față de apărarea și dez
voltarea proprietății socialiste. 
Pe unele șantiere de construc
ții se face încă risipă sau se 
produc înstrăinări de materiale, 
există? în întreprinderi consu
muri încă ridicate de materii 
prime, combustii);!, energie, me
tal. laminate și altele. Este ne
corespunzătoare situația dm u- 
nele îhtreptinderi care au in
dici de utilizare a mașinilor și 
utilajelor de 70 la sută și chiar 
mai puțin sau coeficientul de 
schimburi de 1.7 — ceea ce 
arată că în ramurile respective 
nu s-au luat încă toate măsu
rile care să asigure folosirea 
deplină a capacităților de pro
ducție.

Unele unități își încalcă o- 
bligațnîe asumate prin contrac
te și creează astfel dificultăți 
în activitatea altor unități, nu 
respectă indicatorii de calita
te, producând neajunsuri în a- 
provizionarea populației și în 
realizarea sarcinilor de export. 
Datorită unor deficiențe de con
cepție. ne respectării tehnologi
lor de fabricație, utilizării de 
materiale necorespunzătoare sau 
controlului necorespunzător pe 
fluxul de fabricație, numai în 
septembrie 1971 au fost respin
se la livrare mărfuri în valoa
re de peste 41 de milioane de 
lei destinate consumului intern.

Nu putem vorbi despre e- 
chitate socialistă fără a men
ționa. totodată, că, deși fondu

rile de salarii sini consumate 
pretutindeni, nu toate unitățile 
contribuie in mod corespunză
tor la sporirea avuției națio
nale. nu sini respectate pre-

.-i sternului de salarizare, Chiar ' 
in aparatul centra) — cu ex
cepția ministerelor Muncii, Fi
nanțelor, Energici Electrice, Me
talurgiei, Construcției de Mașini 
.și Comerțului interior — celelal
te ministere și instituții centrale 
• iu promovat salariații la cate
gorii superioare, fură ca veștia 
sâ îndeplinească condițiile dc 
vechime, iar unele au aplicat 
această promovare la excepțio
nal la peste jumătate din per
sonalul total existent în cen
trală. Atunci, tovarăși, se pune 
problema, cum luptăm pentru 
transpunerea în viață a hotă
rârilor de partid |>e caic le i- 
doptăm in unanimitate la toate 
plenarele? Și este bine știut că 
marea parte a conducătorilor 
r ostor unități se află în sală.

Fenomenele negative" mențio
nate, ca și altele de aceeași 
natură, pun cu toată seriozi
tatea în fața noastră, a tutu
ror celor care lucrăm în eco
nomie, răspunderea politică 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
care ne sînt încredințate. Nici 

> funcție de conducere, indi
ferent de locul ci pe scară 
ierarhică, nu este o simplă 
funcție tehnică. Pentru ca ci
neva să poată conduce un co
lectiv, trebuie să aibă, fără în
doială, o înaltă competență pro
fesională, dar și un dezvoltat 
spirit partinic, să se afirnie în 
fapte ca un activist care aplică 
neabătut și ou spirit de ini
țiativă politica partidului și 
guvernului în sectorul care i-a 
fost încredințat.

Așa cum se subliniază în 
Expunere, pregătirea ideologică 
nu poate fi confundată cu a- 
cumularea de teze teoretice ab
stracte. cu studierea imor lu
crări ale clasicilor ca un scop 
în sine, nu poate fi redusă la 
un simplu proces de îmbogăți
re a culturii generale. Partidul 
nostru a respins asemenea in
terpretări simpliste și a subli
niat în repetate rânduri că tre
buie să înarmăm oamenii cu 
spiritul viu al marxism-leninis- 
mului spre a le da posibilitatea 
să rezolve în condiții cît mai 
bune sarcinile construcției so
cialiste. Aceasta înseamnă, 
înainte de toate, așa cum 
se menționează in Expunere, 
cunoașterea aprofundată și în
făptuirea neabătută a politicii 
interne și exterhe ti paștîdu- | 
lui nostru — marxism-leninis- 
mul aplicat la România. 1.

Legătura indisolubilă' între 
teorie și practică determină for
ța materialist ului dialectic și 
istoric, capacitatea sa de trans
formare revoluționară a lumi:.• 
Intr-un asemenea spirit, de res
ponsabilitate partinică, trebuie 
să lucreze Consiliul de Miniștri 
și Biroul său permanent, con
ducerile ministerelor, dovedind 
mai multă exigență față de ac
tivitatea tuturor unităților. în 
subordine, față de realizarea 
planului de stal la toți indica
torii și întronarea unei stricte 
discipline socialiste, bazate pe 
respectarea legilor și hotărârilor 
partidului și statului în litera 
și în spiritul lor.

Noi toți, comuniștii cărora 
partidul ne-a încredințat munci 
de mare răspundere politică in 
conducerea administrației de 
slat, sîntem datori să acționăm 
cu mai multă energie pentru 
respectarea legilor și crearea . 
condițiilor necesare ca ele să-și 
producă efectele urmărite, să 
asigurăm realizarea planului de 
dezvoltare economico-socială a 
țârij și perfecționarea întregii

activități dc Înfăptuire a poli
tii ii pai Udului -și statului nos
tru. In acest sens, considcț in
ti ututul justificată propunerea 
dc n sc introduce practica dări
lor de seamă periodice, a ra
poartelor de activitate pe '■iu* 
Prezidiul Permanent, Comitatul 
Executiv. Secretariatul să le 
prezinte în fața Comitetului 
Centrul al partidului, ministe
rele în fața Consiliului de mi
niștri, Iar Consiliul de Miniștri 
în fața Consiliului dc Stal șl a 
Comitetului Centra) .i| partidu
lui. O asemenea pru tică va 
spori răspunderea tuturor celor 
■ ■moi;,! partidul le-a încredințat 
munci de răspundere, va întări 
ordinea și disciplina du sus și 
pînft jos. va face posibilă o a- 
preciere cît mai fundamentală 
a tuturor cadrelor de conduce
re, în raport direct cu activita
tea efectiv desfășurată.

Tovarăși,

Este adevărat cu nu c prima 
dată cînd conducerea partidului 
nostru examinează sarcinile de 
îmbunătățire a activității ideo
logice. Trebuie să spunem însă 
că niciodată Comitetul Central 
nu a dezbătut într-un cadru a- 
tîl de amplu, într-un mod atît 
de profund și de deschis pro
blemele din acest sector. Con- 

• aluziile valoroase pe care le 
trage de pe urma acestei discu
ții arată o dată în plus cît de 
utilă ar fi fost organizarea ei 
mai demult. Am fi putut face 
mai demult ceea ce facem as
tăzi, am fi înlăturat mai din 
timp unele din greșeli și nea
junsurile care au fost semnala
te atît în Expunere, cît și în 
cursul celor două sau trei luni 
de dezbateri în activele de par
tid județene și am fi asigurat, 
cu mai multă exigență, transpu
nerea în practică a indicațiilor 
Congresului a) X-lea al parti
dului în acest domeniu — așa 
cum am făcut în alte domenii, 
în industrie. în agricultură. în 
investiții ca și în alte domenii 
care au fost analizate sistema
tic dc către Comitet::' Contrai.

In lumina discuțiilor și a Ex
punerii secretarului general al 
partidului a devenit evident 
pentru toți tovarășii că activi
tatea ideologică nu poale con
stitui domeniul rezervat al u- 
nor activiști așa-zis specializați 
în munca de educație, de pro
pagandă, că ea constituie o sar
cină a tuturor comuniștilor, a 
tuturor organelor dc partid — 
de jos și pînă sus — și că ca 
trebuie realizată potrivit acelo
rași norme care reglementează 
întreaga viață de partid.

Expunerea secretarului gene
ral al partidului, discuțiile din 
plenară ca și dezbaterile care 
au avut loc în întregul uartid 
nc pun la îndemînă un mănun
chi dc idei de o deosebită im
portanță pentru îmbunătățirea 
în viitor a muncii politico-ideo- 
logice.

Sîntem. tovarăși, confruntați 
cu un mare număr de proble
me care se pun în acest dome
niu și în propria noastră acti
vitate. Dar, așa cum am reușit 
să străbatem etapă cu etapă 
drumul socialismului — cuce
rirea puterii, industrializarea, 
cooperativizarea, revoluția cul
turală. într-un cuvînt construc
ția unei societăți noi — vom 
reuși cu certitudine să ne înde
plinim sarcinile complexe ale 
făuririi societăți socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Sînt încredințat că fiecare co
munist va socoti drept o înda
torire supremă să participe cu 
toată hotărîrea, cu toată ener
gia la transpunerea în viață a 
programului pe care urmează 
să-1 adopte plenara noastră.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PAUL NICULESCU-MIZIL

riante diferite pentru deciziile 
■•mc se iau.

Cred că îndemnul tovarășului 
Ceaușescu către activul nostru 
dc partid, economic și dc .-.lat 
dc a lua parte la activitatea 
ideologică, la activitatea dc cer
cetare va fj urmat de cit mai 
mulți tovarăși și va avea drept 
rezultat o Infuzie de cx'țxîrien- 
ță in cercetarea social-politică, 
' 'ulribuție sporită a acesteia 
la soluționarea problemelor 
dc/.voltârii societății noastre.

liste incontestabil că trebuie 
.să determinăm în cadru) Aca
demiei de științe sociale și po
litice un schimb mai activ dc 
păreri în diferitele domenii ale 
științelor .sociale. Noi nu vom 
putea face să progreseze gîndi- 
rca, nu vom putea ajunge la 
soluționarea unor probleme în- 
tr-un domeniu sau altul de ac
tivitate, dacă nu vom stimula 
in toată munca noastră schim
bul larg -de păreri, dezbaterile 
vii. pe baza studierii temeinice 
a realităților. Este necesar să 
se sublinieze, incă o da'.ă, că 
toată activitatea teoretică tre
buie să întărească spiritul mi
litant aj cercetătorilor noștri în 

■ i iticarca concepțiilor idealisto, 
iraționale, înapoiate, sâ sporeas
că rombativitqtea și vigilența 
lor .deologicâ, sâ asigure afir
marea concepției noastre inate- 
rialisl-dia’.cclice despre"lume și 
societate.

Consider deosebit de valoroa
se măsurile propuse de către 
tovarășul Ceaușescu pentru ca 
Academia dc științe sociale și 
politice sâ jxirticipc in mai ma
re măsură la întreaga activitate 
politico-ideologică a organizați
ilor de partid, la dezbaterea 
problemelor teoretice din dife
rite domenii de activitate, in
clusiv din domeniul teoriei li
terare și artistice, la dezvolta
rea activității dc masă pentru 
răspîndirea cunoștințelor știin
țifice și ideologice.

In expunerea sa, tovarășul 
Ceaușescu, a analizat, în mod 
^irălucit, o serie de probleme 
cheie ale vieții internaționale, 
ale mișcării comuniste șj mun
citorești. Precum este cunos
cut, Partidul Comunist Român 
și țara noastră se afirmă ca 
forțe deosebit de dinamice în 
viața politică internațională. 
Pornim în această privință de 
la considerentul că în epoca 
noastră, de mari transformări, un 
rol tot mai mare în soluționa
rea problemelor cu ‘care este 
confruntată omenirea, în dez
voltarea colaborării între state, 
îl au masele populare, popoa
rele de pretutindeni, ceea ce 
face să sporească și rolul țări
lor mici și mijlocii. Desigur, 
in lume există țări mari, mici 
și mijlocii. Unele sînt socialiste, 
altele capitaliste. Dar nicT o- 
rînduireu socială, nici dimen
siunile teritoriale nu, pot priva 
vreun stal de obligația și de 
dreptul de a-și aduce contri
buția la desfășurarea vieții in
ternaționale, la cauza colaboră
rii între popoare și a păcii. Cu 
atît mai mult, atunci cînd este 
vorba de țările socialiste, aceas
ta este o obligație sfintă față 
dc propriul popor, ca și față 
de cauza generală a socialismu
lui și păcii.

Faptul că, in ciuda dificultă
ților și a elementelor de încor
dare existente în relațiile din
tre unele țâri socialiste. Repu
blica Socialistă România, a dez
voltat și dezvoltă relații mul
tilaterale cu toate celelalte țări 
socialiste este, indiscutabil, o 
confirmare strălucită a justeței 
orientării stabilite de congresul 
partidului nostru, a activității 
pe care o desfășoară conduce
rea partidului. în frunte cu to
varășul Ceaușescu. în domeniul 
politicii externe. După cum se- 
știe, țara noastră dezvoltă re
lații de colaborare pe toate 
planurile ’cu Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste, cu ce
lelalte țări vecine — Republica 
Populară Bulgaria, Republica

Socialistă Federativă Jugoslavia, 
Republica Populară Ungara, — 
cu celelalte țări socialiste euro
pene — Republica Populară 
Polonă, Republica Social istă 
Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană. Republica Popu
lara Albania — u Republica 
Populară Chineză și celelalte 
țări socialiste din Asia — Re
publica Democrată Vietnam, 
Republica Democrată Populară 
Coreeană, Republica Populară 
Mongolă, cu primul stat socia
list de pe continentul ameri
can, Republica Cuba Partidul 
nostru dezvoltă relații dc ■ ola- 
boraru tovărășca1-;â cu toate 
partidele comuniste Și munel- 
'• "'.Ști din toate aceste țâri. Ar- 
țienind în mod constructiv și 
pi incipial, România se pronun
ță cu toată forța, pentru depă
șirea divergențelor existente în
tre țările socialiste și restabili
rea Unității lor. Este Un fapt cir 
în ultima vreme asistăm ' . un 
proces pozitiv dc normalizare- 
a relațiilor pe lini" de stat in
tre țările socialiste. proces 
pe care noi îl salutăm. 
Desigur, față ()e neîncrederea 
Și încordarea care s-au acu
mulat în decursul anilor, dez
voltarea acesliij proces nu este 
ușoară, lesnicioasă. Dar oricine 
nu ignoră prejudiciile pe care 
le-au adus sciziunea și diver
gențele dintre țările socialiste 
își poate da seama de importan
ța hotărîtoare, covirșitoare, pe 
care o. au pașii în direcția nor
malizării relațiilor acestora, De
sigur, baza trainică, singura po
sibilă și admisibilă în relațiile 
dintre țările socialiste, o cons
tituie principiile marxist-leni- 
niste, ale internaționalismului 
proletar, ale respectării inde
pendenței naționale și ale su
veranității de stat, egalității in 
drepturi, neamestecului in trebu
rile interne, respectului reci
proc și întrajutorării tovără
șești.

După părerea noastră. în pre
zent interesele cauzei socialis
mului. ale unității țărilor so
cialiste. ale forțelor antiimpe- 
rialiste. interesele zădărnicirii 
politicii agresive imperialiste 
cer să nu se întreprindă abso
lut nimic care să îngreuneze 
procesul dc normalizare a ra
porturilor între țările socialis
te, ci, dimpotrivă, să se depună 
eforturi perseverente, susținu
te pentru stimularea acestui 
proces,

Un alt fenomen remarcabil 
al situației* internaționale ac
tuale îl constituie afirmarea tot 
mai pregnantă pe arena mon
dială a Chinei, ca țară socialis
tă. Acest fenomen și-a găsit 
nu de mult expresia în restabi
lirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze 

în Organr/atia Națiunilor Uni
te. cauză pentru care România 
socialistă, și alte țări socialis
te și iubitoare de pace au mi
litat activ. Este nu numai un 
succes al Chinei populare, o 
recunoaștere a rolului legitim 
și a importanței acestei țări, 
ci și o recunoaștere a rolului 
socialismului în viața inter
națională, a rolului țărilor so
cialiste.

Fidel tradițiilor sale inter
naționaliste îndelungate, parti
dul nostru dezvoltă relații cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești. Amploarea aces
tor relații rezultă din faptul 
că numai în cursul acestui an, 
care nu s-a încheiat încă, țara 
noastră a fost vizitată de dele
gații sau reprezentanți a 95 de 
partide comuniste și munci
torești, partide socialiste sau 
ai unor mișcări de eliberare 
națională. De asemenea, parti
dul nostru â trimis numeroase 
delegații la congresele unor 
partide frățești sau în vizită 
la acestea. Apreciem că aceas
ta constituie o contribuție la 
cauza dezvoltării raporturilor 
dintre partidul nostru și par
tidele respective, dintre poporul 
român și popoarele acestor țări,

dar in aceiași timp fi « 
contribuție la refacerea «I In 
turirea unității mjșcfirll c«m«- 
niste și muncitorești Interna
ționale. Desigur, înțelegem a- 
ceasta solidaritate, așa cum • 
subliniat din nou, astăzi • xp«- 
ncrca tovarășului Ceaușescu. pe 
o bază nouă, nu pe baze exi*> 
tenței vreunui centru el miș
cării comuni,ie și muncita:ești 
Internaționale. In condițiile ac- 
luaJe, nu mai este necesară 
și mei nu ■ ste posibilă exis
tența unui centru. Boxa 
relațiilor reciproce între partl- 
d> frățești o constituie prin
cipiile internaționalismului pro
letar. solidarității și sprijinului 
r< i iproc, respectării indepen
denței și egalității in drepturi, 
ne.uiicstecului în trebui ile in- 
1,1 "<-• ale altor partide, a drep
ții.uj fiecărui partid de a hotâ- 
ii dc -ine stătător asupra pro- 
blemelor, potrivit condițiilor 
din țara sa. Respectarea rigu
roasă a acestor principii, caie 
au fost consemnate și în do
cumentele Consfătuirii de Ia 
Moscova din I960, este condi
ția necesară a dezvoltării co
laborării tovărășești între par
tide, a întăririi unității miș
cării comuniste.

Desigur, marea diversitate a 
condițiilor în care își desfă
șoară activitatea partidele co
muniste și muncitorești, gradul 
diferit aJ experienței și moduJ 
de gîndire propriu fiecărui par
tid, pot duce la existența unor 
deosebiri dc vederi, chiar a u- 
nor divergențe. Această proble
mă a fost magistral tratată în 
expunerea tovarășului Ceaușescu. 
Noi considerăm însă că în 
mișcarea comunistă prevalează 
și trebuie să prevaleze ceea ce 
este comun și unește partide
le comuniste. In ce privește 
deosebirile de păreri, ele nu 
trebuie să afecteze raporturile 
dintre partide și cu atît mai 
puțin raporturile interstatale. 
Opinia noastră este că, atunci 
cînd apar deosebiri de păreri, 
ele trebuie discutate de la con-: 
ducere la conducere, inclusiv 
pe calea schimbului de păreri 
în probleme teoretice. Un ase
menea mod de rezolvare a 
deosebirilor de păreri, bazat pe 
stimă și respect reciproc, pe 
luarea în considerație a condi
țiilor concrete și a situațiilor 
diferite de la țară la țară, ffl- 
ră tendința de a impune altuia 
vreun punct de vedere și cd 
străduința de a realiza unitatea, 
este de natură să ducă ]a refa
cerea și întărirea coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale. Aceasta este, 
după părerea partidului nos
tru. calea depășirii divergențe
lor, a realizării unității mișcă
rii noastre comuniste.

Conștienți de înalta respon
sabilitate față de poporul ro
mân. conștienți de îndatorirea 
cc ne revine fată de clasa mun
citoare internațională, față de 
socialism, ne vom manife^ia și 
în viitor ca un factor construc
tiv principial și de unitate ca 
o forță activă care promovează 
neabătut ideea solidarității ță
rilor socialiste, a partidelor 
comuniste, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, în numele cau
zei socialismului, păcii, înțe
legerii și colaborării între po
poare.

In încheiere, îmi exprim 
convingerea că aplicarea pro
gramului pe care Plenara Co
mitetului Central îl dezbate as
tăzi, va duce la întărirea par
tidului nostru, a unității rân
durilor sale, în sporirea rolu
lui său conducător în toate do
meniile de activitate socială, 
va întări capacitatea partidalul 
de a conduce poixuul român pe 
drumul făuririi a- elei societăți 
pe care o visează, al dezvol
tării multilaterale a patriei, a 
bunăstării și fericirii. In ceea ce 
mă privește, voi face totul 
pentru a-mi aduce contribuția 
'n înfăptuirea acestui program,

Expunerea prezentată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. în- 
cununînd rodnica și ampla dez
batere care a avut loc în par
tid și în întreaga țară, repre
zintă, un adevărat program al 
partidului in domeniul ideolo
gic. ca Ș’ în domeniul așezării 
relațiilor din societatea noas
tră pe baza principiilor eticii și 
echității socialiste și comuniste. 
Abordînd cu profund spirit 
științific, revoluționar, cu ori
ginalitate și temeinică stăpînire 
a reali'ăților țării noastre și ale 
vieții internaționale contempo
rane. problemele noi ale dezvol
tării sociale, această expunere 
este un document de o deose
bită importanță teoretică și 
practică, pentru o perspectivă 
îndelungată. El evidențiază, 
încă o dată, meritele de seamă 
ale secretarului general al 
partidului nostru în sesizarea 
și elaborarea soluțiilor la pro
blemele de bază dc care depinde 
mersul înainte al societății 
noastre în înfăptuirea politicii 
partidului de construire a socia
lismului în patria noastră. In 
a elași timp, nceastâ expunere 
'•sie pentru noi un exemplu în- 
suflețitor, un apel vibrant la 
eîndirea creatoare, cutezătoa
re, la sporirea contribuției fie
căruia la activitatea teoretică 
și ideologică a partidului, la e- 
la bora rea și aplicarea politicii 
sale. în deplină concordanță cu 
cariatele etapei actuale a cons
trucției socialiste.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a dat o fundamenta
re științifică profundă progra
mului pe care îl dezbatem în a- 
ceastâ plenară. Ea a arătat 
limpede că noi nu avem o pri
vire simplistă, vulgarizatoare a- 
supra socialismului, asupra 
perspectivelor sale și. mai ales, 
asupra trecerii la comunism.

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, proce
sul înaintării noastre spre co
munism sînt un proces dialec
tic. care presupune o dezvolta
re nu numai într-unul sau al
tui din domeniile activității so
ciale, ci o dezvoltare unitară, 
armonioasă, a tuturor laturi
lor societății care se condițio
nează și se influențează reci
proc. De aci decurg sarcinile 
dezvoltării conștiinței revoluțio
nare, ale educării maselor în 
spiritul concepției materialist- 
dialectice despre lume și socie
tate. în spiritul politicii parti
dului, pentru a face din fieca
re membru al partidului, din 
fiecare cetățean al patriei, mili- 
tanți înflăcărați pentru edifi
carea societății socialiste pe pă- 
mîntu! României, pentru apăra
rea cuceririlor noastre revolu
ționare, a independenței patriei, 
pentru cauza generală a socialis
mului și păcii. Această preocu
pare nu are un caracter con- 
junctural, spectacular sau de 
campanie, ci este o preocupare 
serioasă pentru o perioadă în
delungata. o sarcină fundamen
tală a activității întregului par
tid. a cărei îndepliniri cere o 
muncă stăruitoare, plină de răs
pundere și de răbdare. Fără 
nici o exagerare — spunea cu 
deplină îndreptățire tovarășul 
Ceaușescu — trebuie spus că 
viitorul comunist a) patriei 
noasire depinde de realizarea 
cu succes a acestor măsuri.

Analiza activității ideologi
ce și cultural-educative desfășu
rate de către partid în ultimii 
ani pune în evidență roadele 
obținute în acest domeniu, con
cretizate în istoricile reali
zări ale clasei muncitoare, țără
nimii. intelectualității, oameni
lor muncii fără deosebire de 
naționalitate, sub conducerea

partidului, îndeosebi după Con
gresele al I X-lea și al X-lea, în 
opera de construcție a socia
lismului, Dar această analiză 
la nivelul înaltelor ex.gen'c a 
partidului și poporului, al im
portanței pe care le au proble
mele ideologice, evidențiază cu 
toată forța existența unor ne
ajunsuri serioase, a unor lipsuri 
și deficiențe care s-au mani
festat în activitatea ideologică 
și cultural-educativă.

Ca unul care am răspuns de 
problemele ideologice, și care, 
in cadrul împărțirii muncii în 
Secretariat, răspund și astăzi 
de unele din ele, doresc și 
aici, în Plenara Comitetului 
Central, să subliniez răspun
derea personală ce-mi revine 
pentru existența neajunsurilor 
din domeniile de activitate în 
care am lucrat, în mod deose
bit pentru faptul' că nu am 
știut să imprim acel spirit de 
inițiativă, de responsabilitate și 
exigență pe care-1 pretinde 
partidul, că nu am știut să gă
sesc mijloacele cele mai po
trivite pentru mobilizarea tutu
ror forțelor, în vederea lichi
dării acestor neajunsuri și îm
bunătățirii activității politice și 
ideologice.

Munca ideologică nu privește 
îngust unul sau altul din com
partimentele sociale, ci are im
plicații în toate domeniile, și 
cu deosebire în așezarea rapor
turilor dintre oameni, dintre in
divid și societate, în poziția o- 
mului față de proprietatea so
cialistă, față de muncă șî față 
de stat. In această ordine de 
idei, doresc să subliniez în mod 
deosebit importanța tezelor cu 
privire la așezarea relațiilor u- 
mane pe principiile eticii și e- 
chilății socialiste și comuniste, 
a preocupărilor pe care le ma

nifestă de cîțiva ani pe acest 
tărîm, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducerea 
partidului nostru. Nu doresc să 
mă opresc asupra problemelor 
expuse atît de bine în expune
re, ci vreau doar să subliniez 
-ă înfăptuirea politicii parti
dului în acest domeniu este o 
condiție deosebit de importantă 
a mersului nostru înainte, a 
afirmării socialismului ca o o- 
rînduire care are în vedere în 
primul rînd omul, și de bine
facerile căruia trebuie să, be
neficieze cele mai largi mase 
populare.

Or, activitatea noastră educa
tivă nu a acordat atenție ’sufi
cientă acestor chestiuni, nu a 
fost destul de activă, atît pe 
plan teoretic, cît și pe planul 
propagandei de masă; ea nu a 
dat riposta cuvenită acelor fe
nomene negative care mărtu
risesc persistența vechii conști
ințe sociale, a vechilor deprin
deri, generate de rânduielile tre
cutului. Iată de ce, socotesc 
deosebit de importantă indica
ția din raportul tovarășului 
Ceaușescu cu privire la lupta 
împotriva vechiului, împotriva 
vechilor deprinderi, a fenome
nelor retrograde, a ideilor ideo
logiei străine, împotriva a tot 
ce poate — într-un domeniu 
sau altul — sâ frîneze dezvol
tarea socială, și in același timp, 
cu privire la necesitatea de a 
stimula prin toate mijloacele 
ceea ce este nou și se dezvol
tă. acesta constituind unul din 
obiectivele fundamentale ale 
activității noastre pe tărîm ideo
logic.

Așa cum s-a remarcut și în. 
expunerea tovarășului Ceaușescu, 
în domeniul șliințe'or sociale 
și politice s-au obținut o se
rie de rezultate pozitive. Cu 
toate acestea, față de cerințele

mari care se pun în fața noas
tră, cred că nu am reușit încă 
să desfășurăm o activitate sa
tisfăcătoare. Este cert că cer
cetarea in domeniul științelor 
sociale este rămasă în urma 
însăși a practicii sociale. In 
cursul revoluției și al operei da 
construcție a socialismului, 
partidul nostru a ținui cont 
de legile generale și, in ace
lași timp, de condiții’e istorice 
concrete ale țării noastre, ela- 
borînd politica sa corespunză
tor acestor condiții și adueîn- 
du-și in acest fel contribuția 
la îmbogățirea tezaurului de 
idei ale învățăturii marxisl-le- 
niniste. Experiența acumulată 
nu și-a găsit încă o generali
zare teoretică corespunzătoare. 
Ceea ce se cere astăzi cercetării, 
social-politice este mai mult 
decît a face o cronică a trecu
tului istoric. Forța teoriei noas
tre constă în capacitatea sa de 
a oferi soluții problemelor so
ciale, de a studiai realitățile și 
dc a descoperi cu curaj ten
dințele legice ale dezvoltării, 
de a vedea perspectivele zilei 
de mîine, într-un cuvînt de a 
fi 6’ călăuză în acțiune. Din 
acest punct de vedere. Acade
mia de Științe Sociale și Po
litice și noi, cei care ne ocupăm 
de aceste probleme, am rămas 
datori. Partidul cere astăzi nu 
repetarea unor adevăruri cu
noscute, nici însumarea mai 
mult sau mai puțin reușită de 
citate, ci o contribuție origi
nală, creatoare, prin elaborarea 
de studii și analize, la cerce
tarea problemelor noi teoretice 
care au apărut și apar în viața 
noastră — în așa fel încîl a- 
ceste studii să ofere orcanelor 
de conducere poli'x-ă. ecmami
că și socială elemente de gin- 
dire, de sugestie, de soluții, va

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI GERE

Cu claritatea, puterea de pă
trundere, principialitatea și 
exigența care îl caracterizează, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
pus in evidență în expunerea 
de înaltă valoare' programatică 
prezentată plenarei C.C. proble
me cu profunde implicații a- 
supra educării marxisl-leniniste 
a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii, pentru 
ridicarea conștiinței socialiste la 
nivelul cerințelor etapei pe "ca
re o străbatem astăzi. Expune
rea, pe oare o aprob și o susțin 
cu -toată convingerea, consti
tuie un prilej de reflecție criti
că și autocritică asupra activi
tății fiecăruia dintre noi în 
domeniile de care răspundem, 
de anaiiză temeinică a modului 
în care s-a desfășurat munca 
educativă, de creștere a con
științei socialiste. în lumina, 
programului de măsuri aprobat 
de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Dezbaterea în toate organi
zațiile de partid a amplului 
program de măsuri elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind îmbunătățirea activită
ții politico-ideologice a demons
trat unanimitatea și adeziunea 
deplină a tuturor comuniștilor, 
a întregului popor, hotărîrea 
lor nestrămutată dc a. traduce 
în viață sarcinile și măsurile 
stabilite.

Construim o societate în ca
re clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, toți oamenii 
muncii participă în mod conș
tient la făurirea propri i.ui vii
tor. ia crearea propi a i istorii. 
Acest proces amplu și complex

reclamă crearea tuturor condi
țiilor pentru participarea reală 
la conducerea societății a în
tregului popor, un grad ridicat 
de conștiință și de responsabili
tate comunistă.

In înfăptuirea marilor idea
luri ale socialismului, partidul 
nostru a pornit de la faptul că 
desfășurarea unei permanente 
activități politico-ideologice și 
dc educație socialistă se înscrie 
ca o necesitate obiectivă, un 
proces continuu și neîntrerupt, 
mereu perfecționat, in raport cu 
exigențele și cerințele sociale, o 
componentă esențială a proce
sului de făurire a societății so
cialiste.

„Noi considerăm și am con- 
■ siderat întotdeauna., arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
expunere, că menirea istorică a 
socialismului este nu numai de 
a elibera omul de asuprire și 
exploatare, de a asigura bunăs
tarea lui materială, ci de a fău
ri o civilizație spirituală su
perioară, care nu se poale rea
liza decît prin formarea omu
lui nou, cu o înaltă conștiință 
și pregătire culturală și pro
fesională, cu un profil moral- 
politic înaintat*.

Aceste cerințe claie și pli
ne de răspundere ale etapei 
ce o străbatem ne îndeamnă 
să supunem unei analize cri
tice activitatea noastră in do
meniul vieții social-politice, să 
desprindem învățămintele ce se 
impun pentru a asigura un 
avînt general în domeniul for
mării conștiinței socialiste, al 
ridicării gni-lu!ui de maturi
tate politică a tuturor membri-

I jr șocțetații, pentru ea aceștia 
să înțeleagă importanța isto
rică a sarcinilor ridicate de 
partid in vederea pe. tecțio- 
nării continue a tuturor laturi
lor și domeniilor de activitate.

Realizările pe care le-am ob
ținut in anii construcție: socia
liste incorporează atașamentul, 
talentul și priceperea oamenii r 
muncii din patria noastră indi
ferent de naționalitate, consec
vența și încrederea cu care ei 
Urmează și aplică politica par
tidului.

Există o strânsă interdepen
dență mtre aceste realizări și 
creșterea necontenită a conștiin
ței socialiste a oamenilor munci:. 
Una din cele mai mari cuceriri 
ale socialismului este formarea 
omului nou, cu o înaltă ..nș- 
tiință. devotat idealului de li
bertate socială și națională, 
conștient de răspunderea pe 
care o arc pentru construirea 
socialismului și comunismului 
în patria noastră.

Rezultatele acestui amplu 
proces de creștere a conștiinței 
socialiste se manifestă pe mul
tiple planuri. Ele sînt eviden
te mai ales în sfera producției 
materiale, în care omul par
ticipă la crearea avuției rațio
nale în dubla sa calitate de 
proprietar al mijloacelor de 
producție și de producător, — 
în ultima instanță de beneficiar 
direct al produsului social.

Această dublă calitate se ma
nifestă in creșterea răspun
derii sale față de îndeplinirea 
sarcinilor economice, față de

UJuntinuait: iu pag. a 3-a)
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CUVINTUL TOVARĂȘULUI MIHAI GERE

Oamenii 
solicită căldură

iVrmare din pag. u 2-a) 

perfecționarea procesului de 
producție.

Sentimentul răspunderii de
termina preocuparea sporită a 
comuniștilor, a oamenilor mun
cii pentru bunul mers nl activi
tății în domeniul in care lu
crează. pentru înlăturarea lip
surilor. a oricăror abateri sau 
abuzuri.

Problematica din scrisorile, 
sesizările și audiențele oame
nilor muncii care s-au adre- 
s 4 conducerii partidului de
monstrează un fenomen pozi
tiv : că an de an sporesc sem
nalările și propunerile care se 
referă Ia probleme majore, de 
interes general, din industrie, 
din agricultură, din celelalte 
sectoare ale vieții sociale, ceea 
ce indică mu laț iile ce s-au pro
dus în conștiință, schimbările 
calitative in mentalitatea ce
lor ce muncesc.

Chiar și în scrisorile prin 
care oamenii muncii solicitau 
isprijin în rezolvarea unor pro
bleme personale se semnalau și 
diferite deficiente din activita
tea unor organe și organizații 
de partid, de stat, economice 
și obștești, centrale și locale.

Caracteristic pentru activita
tea în acest domeniu este că 
problemele majore sînt tratate 
tu mult simț de răspundere, cei 
chemați analizînd cauzele care 
determină existența unor lipsu
ri și luînd măsuri hotărîte 
pentru eliminarea acestora.

Trebuie În6ă să spunem că 
nu toate sesizările și reclama- 
țiile oamenilor muncii care 
semnalează încălcarea discipli
nei de partid, -j legilor țarii, 
a normelor de conviețuire so
cială sînt rezolvate cu suficien
tă răspundere..

Adesea acestea ajung in fața 
unor uși închise, se izbesc de 
obtuzitatea unora, de birocra
ția altora, de formalism. de 
tărăgănări în soluționare.

Există numeroase exemple 
care indică modul superficial 
și lipsit de răspundere cu ca
re sînt privite uneori aceste 
sesizări. De multe ori nu se fa
ce o analiză temeinică a cauze
lor care generează lipsurile 
semnalate și se trece cu ușurin
ță peste fondul problemelor. Se 
Întâlnesc însă frecvent cazuri, 
cînd nu se manifestă solici
tudine față de cei care doresc 
să sesizeze existența unor stă
ri negative, cînd nu se-iau mă
suri față de cei ce săvârșesc a- 
bateri grave, abuzuri, încalcă 
disciplina de partid și legile 
țării. Organele și organizațiile 
<)<? partid, de stat, economice și 
obștești trebuie să privească cu 
răspundere sporită aceste pro
bleme cu atît mai mult cu 
tit semnalările oamenilor mun
cii constituie o formă de par
ticipare a lor la îmbunătățirea 
activității, o expresie elocventă 
a democrației socialiste.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să se preocupe 
In mai mare măsură de culti
varea sentimentului responsa
bilității față de sesizările și re- 
clamațiile oamenilor muncii 
deoarece se constată că uneori 
cei care sesizează existența u- 
nor deficiențe sînt persecutați. 
A accepta existența unor ase
menea atitudini înseamnă a 
abdica de ,1a cele mai elemen
tare reguli ale eticii comu
niste. De aceea nu trebuie to
lerată nici o abatere de la prin
cipiile moralei care guvernea
ză viața noastră socială și care 
trebuie să constituie modul de 
a acționa și de a se comporta 
al oricărui membru al partidu
lui nostru, indiferent pe ce 
treaptă a ierarhiei sociale s-ar 
afla.

Mai sînt cazuri cînd persoa
ne cu munci de răspundere în
calcă iisciplina de partid, le
galitatea socialistă, săvârșesc a- 
buzuri și abateri de la nor
mele de conviețuire socială. 
La unele cadre se manifestă 
tendințe de căpătuială, de obți
nere a unor venituri care ies 
de sub incidența legii. Une
ori cei care sînt puși să gos
podărească bunuri materiale 
manifestă lipsă de răspundere 
față de bunul obștesc, provoa
că pagube statului, societății 
noastre socialiste.

Fenomenele de însușire a u- 
nor bunuri ale societății, de ri
sipă, de delapidare, mită, exis
tența unor obiceiuri de a se da 
sau de a se pretinde cadouri, 
ori .atenții" pentru rezolvarea 
unor cerințe justificate provoa
că pe bună dreptate, nemulțu
mirea oamenilor muncii. De cele 
mai multe ori asemenea feno
mene se petrec în unități unde 
există organizații de partid, de 
U.T.C., de sindicat, unde se află 
comuniști care de multe ori nu 
iau atitudine fermă sau se fac 
că nu observă nimic pentru a 
nu supăra pe nimeni.

Nu întotdeauna organele de 
partid dau dovadă de spirit 
combativ, de exigență comu
nistă față de abaterile și abu
zurile uneori deosebit de gra
ve. Chiar și atunci cînd aces
tea se adeveresc și devin cu
noscute de toată lumea, în loc 

wea cei vinovați să fie trași la 
răspundere în cadrul organiza
ției de partid, mergîndu-se pî- 
nâ la destituire din funcție, 
excluderea din partid, abaterile 
sînt tratate cu duhul blîndeței, 
sânt cocoloșite, se caută și, din 
păcate, se acceptă fel de fel 
de explicații. Uneori, cei care 
aduc prejudicii societății noas
tre, în loc sâ fie scoși din 
muncă sînt mutați în alte func
ții, sau chiar promovați.

de 
du- 
dc-

pentru 
muncii, 

comportarea 
comerțul de

OamcnU muncii sesizează și 
rid.imnâ manifestările dc 1 a- 
icrism. de înavuțire pe efu nc- 

prin frustrarea statului 
de sfidare a 
Au fost astfel , 

i cînd unii își 
construiau apartamente luxoase 
încălcând sau ocolind dispozi
țiile legale, cu materiale 
construcții de proveniență 
bionsâ, la costuri care Ic 
pășeau cu mult veniturile, cînd 
unii cetățeni iși schimbau au
toturismele In fel ca omul de 
rind cămășile. Trebuie să spu
nem că astfel de fenomene «apar 
și in rindul unora din cadrele 
cu anumite munci de răspun
dere și care, tocmai datorită 
poziției lor, funcțiilor ce le o- 
cupă, abuzează de încrederea 
cu care au fost învestiți de 
societate și fac uz de influen
ță spre a-și satisface interesele 
înguste. Ce fals sună în gura 
unor asemenea oameni cuvin
tele despre echitate și dreptate 
socială, cit de lipsite de sub
stanță sînt acestea — in totală 
distonanță cu principiile eticii 
comuniste promovate dc partid 1 

Existența unor astfel de ca
zuri arată că nu totdeauna or
ganele și organizațiile de partid 
an privit cu suficientă răspun
dere educarea politică, marxist- 
leninistă a membrilor de partid, 
a celorlalți oameni ai muncii, 
că nu au înțeles totdeauna sem
nificația politică, socială a si
ces tor fenomene care lovesc în 
interesele tuturor oamenilor 
muncii și. în ultimă instanță, 
aduc prejudicii societății în
tregi. Există sectoare de acti
vitate care, prin specificul lor, 
sînt chemate să slujească ne
mijlocit pe toți membrii socie
tății și unde problemele de e- 
ducație și etâcă constituie cu 
atît mai mult un imperativ dc 
prim ordin. Dominant în aces
te sectoare este faptul că per
sonalul muncește cu răspunde
re. grijă și abnegație 
interesele oamenilor 
Uneori însă. în 
lucrătorilor din ____
stat, din prestările de servicii 
către populație, a funcționari
lor. a personalului medico-sa-’ 
nitar și a altora se manifestă 
lipsă de răspundere, atitudine 
birocratică, lipsă de solicitudi
ne. abuzuri și încălcări flagran
te ale eticii și moralei comu
niste.

Ua Comitetul Central s-au 
primit mii de scrisori prin ca
re se subliniază efortul făcut 
pentru dezvoltarea rețelei de a- 
sistență sanitară, grija cu care 
sînt tratați oamenii muncii în 
unitățile sanitare. Dar, în ace
lași timp, sînt sesizate abateri 
grave de la principiile și nor
mele eticii medicale, de la mi
siunea nobilă, umanitară, a a- 
cestei profesiuni. Sînt relevate 
multe cazuri de lipsă de răs
pundere elementară față de să
nătatea oamenilor muncii, ma
nifestări de căpătuială, pretin- 
derea de -plocoane11 sau ca
douri pentru internare în spi
tal sau pentru asistență medi
cală, spirit mercantil, de co
mercializare a unor medica
mente, de vindere a demnită
ții profesionale și umane. Pe 
cît de grave sînt aceste încăl
cări, nu mai puțin gravă 
toleranța însă față de 
menea abateri de la etica pro
fesională. Numai lipsa __ ’
largi opinii de masă, lipsa spi
ritului critic, combativ. de exi
gență partinică, a unui control 
ferm și a stabilirii unor măsuri 
hotărîte pot explica existența 
acestor fenomene in domeniul 
asistenței medicale.

Formarea unor caractere in
tegre, cultivarea trăsăturilor mo
rale și etice ale omului nou ■ 
exemplu în muncă și viață, 
înarmat cu ideologia marxist- 
leninistă. devotat societății, pă
truns de un spirit de respon
sabilitate comunistă față de 
destinele patriei, atașat trup și 
suflet politicii interne și exter
ne a partidului constituie co
ordonatele majore ale muncii 
politice și ideologice, ce tre
buie desfășurată de organiza
țiile de partid, de U.T.C., de 
sindicat, de instituțiile cu pro
fil educațional.

Fondul esențial de idei, fi
rul conducător care trebuie să 
stea la baza acestui proces de 
creștere a conștiinței socialiste, 
de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a oameni
lor muncii îl constituie princi
piile politicii generale interne 
și externe a partidului, expuse 
în documentele de partid. în 
cuvântările cu caracter progra
matic a’e secretarului genera! 
a! partidului.

Tovarăși,
încă de la crearea sa, Parti

dul Comunist Român și-a în
scris în programul său rezol
varea marxist-leninistă a pro
blemei naționale, eliberarea so
cială și națională, egalitatea în 
drepturi a tuturor cetățenilor 
țării, construirea societății so
cialiste. Lupta și poziția sa con
secventă s-a materializat în 
anij construcției socialiste cînd 
partidul a rezolvat problema 
națională în spiritul teoriei și 
practicii revoluționare marxist- 
leniniste. Ca urmare a politicii 
juste promovate de Partidul 
Comunist Român s-a făurit uni
tatea rnoral-politică a întregu
lui popor, 
partidului, 
lor muncii, 
nalâtate.

Rezolvarea marxist-leninistă 
a problemei naționale consti
tuie o expresie elocventă a tră

este 
ase-

unei

a națiunii în jurul 
a tuturor oameni- 
indiferent de națio-

săturilor și esenței socialismu
lui. Ea se materializează în 
drepturile egale asigurate tu
turor celor ce muncesc, indi
ferent de naționalitate, drep
turi consfințite în programul 
partidului, în Constituție, in le
gile țării, drepturi garantate 
prin condițiile materiale create 
pentru exercitarea lor în toate 
domeniile de activitate. Intre 
aceste condiții se numără re
partizarea forțelor dc produc
ție in toate județele țării, in
clusiv in zonele în care lo
cuiesc. alături de oamenii mun
cii români, și oameni ni muncii 
aparținând naționalităților con
locuitoare. In ultima instanță, 
egalitatea în drepturi se expri
mă cel mai pregnant în posi
bilitățile de participare a oa
menilor muncii, indiferent dc 
naționalitate, la crearea tuturor 
bunurilor materiale menite să 
slujească înfloriea continuă și 
ridicarea la nivelul țărilor a- 
vansale. a patriei comune — 
Republica Socialistă România.

Prezența oamenilor muncii a- 
parținînd naționalităților conlo
cuitoare, alături de oamenii 
muncii români. în organele și 
organizațiile de partid, în or
ganismele de stat și obștești, în 
organele legislative și executi
ve, la toate nivelele, existența 
unei largi rețele dc așezăminte 
de învățământ, de cultură și 
artă, presa, tipăriturile, emisiu
nile dc radio și televiziune în 
limbile naționalităților conlocui
toare constituie pârghii puter
nice pentru educarea patriotică, 
in spiritul frăției, al muncii și 
luptei comune pentru construi
rea socialismului, pentru îmbo
gățirea tezaurului spiritual co
mun creat în decursul convie
țuirii de veacuri pe aceleași 
meleaguri.

Crearea Consiliilor oamenilor 
muncii aparținînd naționalități
lor conlocuitoare, activitatea a- 
cestora în cadrul Frontului U- 
r.ității Socialiste constituie un 
factor important și un mijloc 
eficient de participare, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
a celor ce muncesc din rindul 
naționalităților conlocuitoare, la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului, la întărirea 
frăției dintre oamenii muncii 
români și cei aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, pentru 
dezvoltarea muncii unite. închi
nată înfloririi multilaterale a 
patriei noastre socialiste comu
ne. ..Tot cc am realizat în a- 
ceastă scurtă dar bogată peri
oadă a istorici României — 
spunea tovarășul Ceaușescu cu 
prilejul sărbătoririi semicente
narului partidului nostru — 
este rodul muncii eroice, al u- 
riașei forțe creatoare a între
gului popor, al tuturor celor 
ce muncesc de la orașe Și sate
— români, maghiari, germani 
și sîrbi și de alte naționalități
— cărora orânduirea socialistă 
le-a deschis pentru prima oară 
un cîmp nelimitat de afirmare 
socială, o perspectivă clară, dc 
progres și prosperitate, un vi
itor luminos1'.

Sublinierea acestor realități 
obiective consfințește forța 'de 
nezdruncinat a unității stator
nicită în decursul veacurilor 
între poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare — și nu 
există forță care să prejudi
cieze această unitate, cimentată 
în lupta și munca comună a 
oamenilor muncii români și din 
rândul naționalităților conlocui
toare.

Partidul și statul nostru fac 
totul ca această frăție să se 
întărească continuu, prin cul
tivare.] sentimentului că Ro
mânia socialistă este patria 
noastră comună. Orice om a! 
muncii, indiferent de naționali
tate, se simte aici, în vatra ță
rii. la el acasă, și toți oame
nii constituie o mare familie — 
familia constructorilor socia
lismului și comunismului din 
România. Consecvent z acestor 
principii, Congresul al IX-lea, 
Conferința Națională și Con

„Steagul iiișu" la Banița
S-a extins căminul cultural

In aceeași clădire cu Con
siliul popular comunal se află 
și sala de spectacole unde bă- 
nițenii vizionează filme, pie
se de teatru și programele 
prezentate de formațiile de a- 
matori din localitate. Din 
lipsă de spațiu, biblioteca și 
alte activități culturale se 
desfășurau insă într-o clădi
re, aflată la cîteva sute de 
metri distanță de cea a Con
siliului populai-,

— Ar fi bine 6â extindem 
spațiul clădirii Consiliului 
popular și să facem aici un

Atelier școală pentru elevi
Sub patronajul Șantierului 

71 construcții C.F.R., pc lân
gă Școala generală din Bă- 
nâța s-a amenajat un alelier- 
școală unde elevii au posi
bilitatea să dobîndeascâ va
loroase deprinderi practice, 
îndrumarea lor este asigu
rată, în mod voluntar, de 
către maiștri de la S.U.T. din 
localitate. Demn de relevat 
este faptul că atelierul-școală 

gresul u| N-)ua ale partidului 
au ridicat pe o treaptă supe
rioară preocuparea pentru per
fecționarea și continuarea pro
cesului dc educare marxisl-le- 
ninlstă, în spiritul frăției, a 
tuturor celor ce muncesc din 
patria noastră, al dragostei 
față de patria comună, al de
votamentului față dc cauza 
construirii socialismului în 
România. Esle unanim recunos
cut că vel mai înflăcărat mi
litant al egalității în drepturi 
și ul asigurării tuturor condi
țiilor necesare exercitării lor 
în toate sectoarele vieții socia
le este partidul, conducerea sa, 
personal tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. Realizările obținute 
de oamenii muncii aparținînd 
naționalităților conlocuitoare, 
alături de oamenii muncii ro
mâni, în îndeplinirea obiective
lor Congresului al X-lea al par
tidului, constituie expresia grăi
toare a atașamentului lor fier
binte față de politica știin
țifica a partidului. Trebuie însă 
spus că în gîndire persistă ră
mășițe și influențe ale trecu
tului. In rândurile naționalită
ților conlocuitoare, cât și ale 
oamenilor muncii români mai 
sînt unii —. esle adevărat pu
țini la număr, — cu o slabă 
conștiință socialistă, insuficient 
educați, care nu și-au însușit 
în mod temeinic politica mar
xist-leninistă a partidului în 
problema națională, și la care, 
tocmai datorită acestor cau
ze, se manifestă unele ten
dințe ce pol aduce prejudicii 
frăție^ tuturor oamenilor mun
cii, frăție atît de scumpă nouă. 
Manifestările naționaliste, șovi
ne, indiferent din partea cui ar 
apare, trebuie deopotrivă com
bătute cu cea mai mare fer
mitate, pentru că numai ast
fel vom întări într-adevăr uni
tatea și frăția tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră.

întreaga muncă politică-ideo- 
logică și cultural-educativă. des
fășurată de organele și organi
zațiile de partid, de organiza
țiile de masă și obștești, dc ins
tituțiile de cultură și artă, de 
presă, radio și televiziune, tre
buie să stea sub semnul exi
genței și responsabilității par
tinice și să slujească prin toate 
formele adâncirii frăției de 
nezdruncinat dintre oamenii 
muncii români și cei aparți
nînd naționalităților conlocui
toare. cauzei înfloririi patriei 
noastre comune — Republica 
Socialistă România.

Spiritul de exigență comu
nistă, de combativitate și răs
pundere revoluționară impri
mat lucrărilor acestei plenare, 
exemplul personal de clarviziu
ne politică al secretarului gene
ral al partidului, manifestat în 
întreaga sa activitate, modul 
magistral în care a tratat pro
blemele complexe ale dezvol
tării orinduirii noastre socia
liste. ținuta teoretică înaltă a 
abordării problemelor ideolo
gice deschid perspective largi 
unei impetuoase dezvoltări a 
întregii vieți spirituale din ța
ra noastră, cu profunde im
plicații asupra procesului de 
îmbogățire a teoriei generale a 
construirii socialismului.

„Mare este acel popor, spu
nea tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, care se străduiește 
să dea cel mai mult civilizației 
și cauzei păcii în lume". Parti
dul nostru, poporul român, con
tinuatorul strălucit al operei de 
civilizație și progres al mari
lor noștri înaintași, va face 
totul pentru a dărui civiliza
ției și păcii cuceririle sale pe 
drumul socialismului.

Mă alătur propunerii tova
rășului Bodnaraș ca expunerea 
tovarășului Ceaușescu să fie 
considerată document al ple
narei Comitetului nostru Cen
tral.

cămin cultural frumos — 
și-au spus gospodarii comu
nei.

Zis și făcut. S-au întocmit 
apoi proiectele și s-au procu
rat materialele necesare. A- 
cum cele două aripi adău
gate c’.ădirii existente sînt 
terminale. Concomitent s-au 
executat zugrăveli și vopsiri 
și in sala de spectacole și s-a 
introdus iluminatul fluores
cent. Lucrarea se ridică la 
valoarea de 130 000 lei.

1. VREJ A

s-a amenajat din materiale 
recuperate dinlr-o clădire 
veche care a fost demolată. 
Atelierul este dotat cu diver
se unelte și o mașină de cu
sut. ceea ce înlesnește fami
liarizarea băieților cu ele
mente de mecanică și lăcă- 
tușerie, iar a fetelor cu no
țiuni dc croi și de artă culi
nară,

V. ZAMFIR

Relatam în nr. 6 74! din 7 
iulie a. c. al ziarului <â sec
torul centrale termice din ca
drul I.G.L. Petroșani u cxccut.it 
în cartierul Aeroport lucrările 
dc verificare și reparare (prin 
înlocuire) a rețelei de încălzire 
de la centralele termice nr. 1. 
.! și 3. In acest srop >u c- 
fectuat săpături pentru dezve
lirea conductelor, deoarece ve
rificarea nu se putea face alt
fel. Desigur, întreaga operațiu
ne necesita un anumit timp de 
execuție. Conducerea I.G.L. Pe
troșani a dai asigurări în sen
sul terminării la timp și exe
cutării unor lucrări de calitate.

Cu toate acestea, acum la în
ceputul lunii noiembrie o mare 
parte din canalele termice au 
rămas ncacoperite cu pământ, 
astfel că agentul termic care 
circulă prin rețeaua dc conduc
te își pierde treptat Indicii dc 
încălzire. Pe străzile Păcii, Oi- 
tuz și Independenței, porțiuni 
de șanț de zeci de metri Iun-

TV
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18,00 Deschiderea emisiunii. 
Căminul.

18,45 Lumea copiilor. „Oaspe
ții Iui Țăndărică".

19,00 Legile in atenția opi
niei publice. Dezbatere 
asupra Legii privind în
cadrarea și promovarea 
in muncă a personalu
lui din unitățile socia
liste de stat.

19.10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 dc seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Cincinalul in acțiune. 

Județul Bistrița-Năsăud.
20.10 Cronica politică internă 

de Eugen Mândrie.
20,25 Cintâ corul studențesc 

al Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu".

20,40 Film artistic: „Sarea 
păinintului".

22,05 Film documentar : 
U.R.S.S. — Știința în 
slujba agriculturii.

22.20 Telejurnalul dc noapte.

Cincinalul 
1971-1975

(Urmare din pag. 1)

triale de mare capacitate. în 
cîteva unități a început organi
zarea unei microproducții dc 
laminate. De asemenea, în scopul 
creării unei nemijlocite legături 
între cercetare și producție, in 
cadrul Institutului de cercetări 
metalurgice (I.C.E.M.) din Bucu
rești a luat ființă recent o sec
ție de utilizare a oțelurilor, ca
re în funcție de cerințele inter
ne și externe, rcomandă, măr
cile ce se impun a fi fabricate 
într-o anumită perioadă. Toto
dată, specialiștii de aici asigu
ră o legătură permanentă între 
siderurgiști și constructori: de 
mașini sau alți consumatori de 
oțel, în vederea valorificării su
perioare a acestui prețios me
tal.

Realizările obținute de side
rurgiști la finele a zece luni din 
1971, concretizate în depășirea 
planului la toate sortimentele, 
într-o producție suplimentară 
de peste 700 milioane lei, con
jugate cu experiența și capaci
tatea lor, cu potențialul înalt 
al dotării, precum și cu modul 
științific în care au fost funda
mentate sarcinile siderurgiei, 
sînt elemente care dau garan
ția că prevederile înscri->e în 
legea planului cincinal vor fi 
îndeplinite, asigurând și la capi
tolul oțel apropierea României 
de nivelul țărilor cu o econo
mie avansată.
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Tinerii din Lupeni 
iși îndeplinesc 
angajamentul 
la colectarea 
fierului vechi

Angajamentul global al orga
nizațiilor U.T.C. din raza ora
șului Lupeni de a colecta în 
acest an 400 tone de fier vechi 
este pe punctul de a fi înde
plinit. Fină în prezent au fost 
colectate și trimise oțelăriilor 
patriei 393,5 tone fier vechi. 
Contribuția cea mai substan
țială la această cantitate au a- 
dus-o tinerii de la mină .și pre- 
parație.

Numai cu prilejul recentelor 
acțiuni voluntar-patriotice, ini
țiate de organizațiile nr. I„ 
nr. 3 și nr. 5 de la mină, la 
care au participat 80 de tineri, 
au fost colectate 31 tone de 
fier vechi. La rindul lor, tine
rii din organizațiile de bază 
nr. 2 și nr. 3 de la prepara- 
ție, au colectat 15 tone fier 
vechi. 

fiime stau și acum ncaslupatc. 
Zăpada care a căzut în zilele 
dc 31 octombrie și I noiembrie, 
a „acoperit" neglijența și nepă- 
saica lucrătorilor de la secto
rul • <ntrale termice, dar ca nu 
pcate acoperi și lipsa căldurii 
din upartomente. Locatorii din 
cartierul Aeroport caro au sesi
zat dc nenumărate ori și din 
timp (I) această situație, atît 
l'i sector cit și la asociația de 
locatari, nu .<•<• mai pot mul
țumi cu .explicații" și „justifi
cări11, Repetarea procedeelor fo
los de 1.(Î.L. Petroșani și fn 
anii tvccuți devine insuporta
bilă, producând numeroase ne
mulțumiri și rcclamații. Consta
tăm că și în această iarnă, n- 
gcntul termic produs în cen
trale, în loc să încălzească a- 
parkuncnteic cetățenilor, este 
.anulat’1 pc rețea din cauza lu
crărilor de mîntuială și mai 
ales ncterminate. In fața a- 
cestci noi dovezi dc ncrespec- 
tare a sarcinilor re-l revin sec
torului termic, a modului de
fectuos de organizare a puncle- 
lor de lucru și a totalei indi
ferențe față dc calitatea lucră
rilor. sin tem îndreptățiți ca în 
numele cetățenilor din cartierul 
Aeroport să-i întrebăm pe to
varășii din conducerea I.G.L. 
Petroșani : ce măsuri imediate 
intenționează să ia pentru ca 
.sectorul centrale termice să fi
nalizeze totuși această lucrare 
începută acum șase luni dc zi
le ? Căci, iarna a venit și se 
pare că pentru mult timp. Tar 
oamenii solicită că’dură.

C. If.

ACȚIUNI
In toate localitățile mu

nicipiului nostru se află în pli
nă desfășurare acțiunea zoove- 
lerinarâ dc clasare a bovine
lor, urmârindu-se asigurarea 
planului de achiziții de anima
le pe anul 1972, excluderea de 
la reproducție a animalelor 
bătrâne, sterpe, tineretului bo
vin slab dezvoltat. Peste 6 000 
de vaci și juninci vor trece a- 
nul aceșta prin clasare.

@ Cu prilejul acestei ac
țiuni se face totodată contro
lul Ia junincile aflate la pri
ma gestație, măsura servind la 
creșterea nufărului dP anima
le. In baza H.C.M. 661/1970 se 
acordă, cu această ocazie, pre
mii stimulatorii crescătorilor de 
animale care respectă normele

VINERI 5 NOIEMBRIE
PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu

zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Memoria pă
mântului românesc; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Muzică 
populară; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Muzică populară 
cubaneză: 11,25 Corul Radio- 
televiziunii; 12,30 întâlnire cu 
melodia popu’ară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,27 Cîntecul e pretu
tindeni; 14.40 Melodii popu
lare; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Revista economică; 16,00 
Radiojurnal; 16,30 Melodii; 
17,00 Pentru patrie; 17,30 Con
cert de muzică populară: 18,00 
Orele serii; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 Inter
pret de muzică populară; 
21,00 Revista șlagărelor; 21,37 
Romanțe; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24,00 
Buletin de știri; 0.03—6,00 
Estrada nocturnă.

BAZA DE APROVIZIONARE Șl TRANSPORT
ANGAJEAZĂ URGEN1

• ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE
(iluminat si forță) pentru garajul Lupeni, temporar (4 luni)

• MECANICI AUTO ȘI FORJORI,
pentru garajul auto din Petroșani

• MUNCITORI NECALIFICAȚI
(inclusiv pensionari)

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute în H.C.M. 
914'1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7—15 de la 
sediul Bazei de aprovizionare și transport, str. Mihai Viteazul nr. 3 
Petroșani.

I.I.L Petroșani. Timplarul șlefuitor Ștefan Glonț execută 
o șlefuire la un element de canapea.

Foto: I. LICIU

ZOOVETERINARE
zooveterinare dc a prezenta la 
control junincile aflate la pri
mul fătat.

Se desfășoară, de aseme
nea, acțiunea de depistare a 
bolilor cronice la animale (tu
berculoza și bruceloza). care 
sînt comune și omului. Pentru 
depistarea tuberculozei se face 
tuberculinarea, iar animalele a 
căror organism reacționează po
zitiv se clasează și sînt desti
nate sacrificării. Pentru depis
tarea brucclozei se recoltează 
probe de sînge, iar animalele 
cu probe pozitive, de aseme
nea, sînt clasate. Organele vete
rinare din Valea -Jiului depun 
toate strădaniile pentru ca a- 
ecastă boală să fie eradicată 
complet în anii actualului cin
cinal, a contribui astfel la rea
lizarea programului național de 
dezvoltare a zootehniei in țara 
noastră.
• Tot în această .perioadă se 

angajează urgent

Șef magazin la unitatea nr. 37 Banița 
Șef magazin la unitatea nr. 19 Jieț

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute în II.C.M. nr. 914/1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 de la biroul personal al în
treprinderii din Petroșani,*strada Republicii nr. 
90, telefon 1804.

fac tratamente preventive pen
tru combaterea hipodernioze-i 
(coșurilor), o boală de piele la 
animale ce aduce mari pagu
be economiei naționale prin de
precierea calitativă a pieilor, iar 
totodată boala influențează în
tr-o măsură și producția de 
lapte a vacilor.

S- O altă acțiune zooveteri- 
nară de amploare care se des
fășoară în prezent in toate lo
calitățile noastre, urmărește ca 
obiectiv combaterea turbării. 
Profilaxia acestei grave bol:, ce 
se transmite la animalele do
mestice mari de la cîine. se 
realizează prin : cartografierea 
clinilor și individualizarea lor, 
prin vaccinarea antirabică.

Cu același prilej se face și o 
dehernitizare a cîinilor pentru 
combaterea echinococozei, o altă 
boală la bovine și ovine al că
rei purtător intermediar este tot 
câinele.

cxccut.it
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DE LA ADUNAREA GENERALĂ 
A O.N.U

ța Jor pen Ir

-e exprimă profunda in
dignare față de tratamentul la 
care sînt supuși deținuți» în 
Republica Sud-Africană.

NEW YORK 4 
Comitetul politic 
dunării Generale

politici
meniul face, de asemenea, apel 
la toate statele să sprijine e- 
liberarea persoanelor arestate 
sau deținute pentru vina de a 

apartheidului practi- 
ud-afriean

NEW YORK 4 (Agerpres). 
Un comunicat remis presei 
către secretariatul O.N.U. a 
nunțat că U Thant, secretarul 
general al O.N.U,. care n fost 
transportat marți la spital, va 
rămîne sub observație medicală 
un interval de două săptămîni.

O nouă ședință în cadrul 
convorbirilor preliminare 

coreene
PANMUNJON 4 (Agerpres). 

— Cea de-a 7-a ședință din ca
drul convorbirilor preliminare 
dintre reprezentanții organiza
țiilor de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană și Coreea de sud s-a 
desfășurat la Panmunjon. Cu 
acest prilej, a continuat exami
narea problemei ordinei de zi

a convorbirilor de fond, asu
pra căreia nu se ajunsese la un 
acord în cursul discuțiilor pre
cedente.

Agenția A.C.T.C. relatează 
ședința s-a încheiat fără a 
ajunge la un acord asupra 
cestei probleme. Data următoa
rei ședințe urmează a fi sta
bilită ulterior.

I
saptâmTna I
CULTURII

sponden- ■ 
Stănces- | 

”.. I
I

ii 

I carie, * 
epre- I 
linml ’

Austria

ROMÂNEȘTI"
V1ENA 4. — Coresponden

tul Agerpres, Petre L 
cu, transmite: Localitatea 
austriacă Murzzuschlag, situa
tă in vecinătatea munților 
Semering, găzduiește, intre 3 
și 10 noiembrie, o „Săptămi- 
nâ culturală românească". 
Intre manifestările acestei 
săptămîni figurează expozi
ția „România pitorească*, pre
cum și o expoziție de carte, 
inmănunchind opere re. 
zentatice apărute in ultimul 
timp, din domeniul artei, li-p 
teralurii, istoriei, științelor • 
sociale. I

Deschiderea „Săptăminii • 
culturale românești* a avut I 
loc la sediul Casei de cultu- | 
ră din Murzzuschlag. In cu- I 
vintările rostite cu acest pri- I 
lej de ambasadorul Româ- | 
nici la Viena, Dumitru Ani- 
noiu, și de primarul orașului, I 
Franz Kotrba, s-a evidențiat ' 
dezvoltarea pozitivă a reia- I 
|iilor dintre România și Aus- • 
tria, intensificarea schimbu- I 
rilor bilaterale in toate do- I 
meniile.

pekin Recepție în cinstea șefilor de misiuni 
ai celor 23 de țări coautoare ale Rezoiuției 

privind restabilirea drepturilor legitime 
ale Chinei la O.N.U.

A

împotriva experienței 
nucleare americane 
din Insula Amcliitka
• Cerere adresată Curții Supreme de Apel 

S.U.A. de către opt organizații pentru pro
tejarea mediului ecologic

• Puternice manifestări de protest în Canada

oare

a

PARIS

Reuniune a miniștrilor 
de finanțe din țările 

membre ale Pieței comune

automobilului
de la Torino

PARIS 4 (Agerpres). — La 
Palatul Versailles se desfășoa
ră, înccpînd de joi, o reuniu
ne a miniștrilor de finanțe din 
țările membre ale Pieței comu
ne. prezidată de ministrul fran
cez Valery Gutcard d’Estaing. 
Califi .itu ca „neoficială", 
niunea .celor șase’ 
pus ca obiectiv realizarea 
formule acceptabile pentru toți 
membrii comunității în legătu
ra cu măsurile ce trebuie luate 
în vederea ieșirii din actuala 
criză monetară interoccidentală, 
ca urmare a instituirii măsu
rilor restrictive de către Admi
nistrația S.U.A.

In cercurile economice din 
capitala Franței se considera 
că principala rațiune a convo
cării acestei întruniri o consti
tuie îngrijorarea pe care a pro
vocat-o în rîndul. partenerilor 
comerciali vest-europeni dete
riorarea eres cin dă 
balanței externe 
S.U.A. (Deficitul, 
este evaluat la aproximativ 
miliarde dolari pentru primele 
două luni ale acestui an).

In cercurile de 
ris se consideră 
deosebirilor ~de 
Franța și R. F.

nu va putea fi adoptată o a- 
titudine comună nici in cadrul 
acestei reuniuni. După cum se 
știe, guvernul francez se opune 
cererii S.U.A. privind reeva
luarea monedelor occidentale 
în raport cu dolarul, cerînd. la 
rîndu-i, devalorizare i monedei 
americane, în timp ce guver
nul federal ve.st-german accept '< 
propunerea S.U.A.

vederilor dreptului mării, Iar 
premierul Pierre Elliott Tru
deau a exprimat în parlament 
opoziția poporului canadian fa
ță de orice experiențe nucleare.

La Ottawa s-a anunțai, de a- 
semenca, că in divers© locali
tăți de pe întregul teritoriu al 
țării au avut loc puternice ma
nifestații de protest împotriva 
deciziei guvernului american de 
a efectua această experiență. 
Grupuri mari dc demonstranți 
au blocat circulația în orașe ca 
Ottawa, Montreal, Toronto și la 
punctele de trecere dc la fron
tiera cu S.U.A. Multe demon
strații s-au încheiat cu adop
tarea unor moțiuni adresate 
guvernului S.U.A., prin care se 
cere suspendarea experiențelor 
nucleare subterane.

Postul de radio Ottawa a a- 
nunțat, totodată, că* președinte
lui Nixon i-a fost adresată o 
telegramă semnată de peste 
22 000 de persoane din regiu
nea capitalei canadiene, în ca
re sînt subliniate riscurile pe 
care le implică experiențele 
programate. Intre semnatari fi
gurează și ministrul pentru pro
blemele mediului înconjurător 
din cabinetul federal. Jack Da
vis, precum șj 51 de membri 
ai Parlamentului canadian.

reu
și-a pro- 

unei

Modele noi 
j la salonul 
| internațional al 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
— Comitetul pentru responsa
bilități nucleare și alte , șapte 
organizații americane pentru 
protejarea mediului ecologic au 
cerut joi Curții Supreme de A- 
pel a S.U.A. să se pronunțe 
împotriva hotărîrii guvernului 
Statelor Unite dc a efectua ex
periența nucleară programată 
simbătă, pe poligonul subteran 
din Insula Amchitka.

Printre documentele
confirmă riscurile unei aseme
nea experiențe figurează pen
tru prima dată un raport se- 

. creț, întocmit în decembrie a- 
nul trecut de către Consiliul 
prezidențial pentru problemele 
mediului înconjurător al S.U.A. 
— document dat publicității 
abia miercuri, în urma holă- 

_rîrii Curții districtuale de a- 
pel din Washington.

In raport se arată că explo
zia proiectată în Amchitka poa
te antrena fracturarea faliilor 
terestre în această zonă, cu
noscută pentru instabilitatea ci 
seismică, și declanșa o sultă 
de cutremure, • care ar avea 
drept rezultat formarea, unui 
val uriaș ce s-ar putea propa
ga pe întinse zone ale Oceanu
lui Pacific. Documentul subli
niază, de asemenea, că fauna 
și flora oceanică vor avea de 
suferit.

OTTAWA 4 (Agerpres). — 
Decizia Comisiei S.U.A. pentru 
energia atomică de a proceda 
sîmbătă la efectuarea experien
ței nucleare „Cannikin" pe po
ligonul subteran din Insula 
Amchitka, Situată în apropie
rea coastelor Alaskăi, a fost 
întâmpinată în Canada cu noi 
proteste. Guvernul de la Otta
wa a declarat, potrivit agen
ției Associated Press, că aceas
tă experiență contravine pre-

a situației 
de plăți a 
neconfirmat.

13

presă din Pa- 
că, din cauza 
vederi dintre 
a Germaniei,

a

® La Tripoli s-au încheiat 
lucrările conferinței miniștrilor 
economiei, finanțelor și planu
lui din țările membre ale Con
federației Republicilor Arabe.„CELOR 77

va coixocu pe piuyu uu-
I liană și internațională. Avind I 
I o pronunțată linie sportivă. •

COMENTARIUL ZILEI

între care și a- 
Gnavi, ar fi im- 
afacere de co-

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Echipa suedeză de fotbal

PEKIN 4. — Corespondentul 
Agerpres, Ion GâJățeanu, trans
mite : Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a oferit 
o recepție, in seara zilei de 3 
noiembrie, în cinstea șefilor de 
misiuni ai celor 23 de țări 
printre care și România co
autoare ale Rezoluției privind 
restabilirea drepturilor legitime 
ale Chinei la O.N.U. Au fost, 
de asemenea, prezenți șefi și 
ai altor misiuni diplomatice.

Au participat Li Sicn-nien, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat Ci Pîn-fel, ministru ad-

interim al afacerilor externe, 
Ciao Kuan-hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, șe
ful delegației chineze la actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
Națiunilor Unite, membri ai de
legației.

Luînd cuvîntul, Ci Pîn-fei a 
exprimat încă o dată, în nu
mele guvernului și poporului 
chinez, cele mai cordiale mul
țumiri guvernelor și popoarelor 
țărilor coautoare, guvernelor și 
tuturor țărilor care susțin drep
tatea.

claral că R. P. Chineză se 
situa la O.N.U. de partea 
tuturor țărilor și popoarelor ca
re iubesc pacea și susțin drep
tatea și, împreună cu ele, va 
lupta pentru apărarea indepen
denței naționale și suveranității 
de stat a țărilor, pentru cauza 
salvgardării păcii, pentru pro
gresul omenirii.

create în anul 1955 în provin
ciile Bekaa și Libanul de nord, 
ca urmare a tulburărilor pro
vocate de unele triburi răscu
late. Comentînd această hotă- 
rîre, premierul Saeb Salam a 
declarat că securitatea în cele 
două regiuni a fost restabilită. 
Totodată, el a precizat că nu
mai regiunile de frontieră din 
sudul țării rămîn în continuare 
sub autoritate militară.

ROMA 4. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : La Torino, in pre
zența primului ministru al 
Italiei. Emilio Colombo, a a- 
vul loc miercuri inaugurarea 
celei de-a 53-a ediții a Salo
nului internațional al auto
mobilului.

Printre noutățile expuse in 
acest an se remarcă „pre
miera mondială" a noului tip 

| „Alfa-Sud", realizare a uzi- 
■ nei cu același nume de lin- I ga Napoli, care iși face ast- 
, fel și intrarea pe piața ita-

Epave ale flotei lui 
Napoleon Bonaparte 

descoperite în adîncu- 
rile golfului Aboukir

Un amator de pescuit sub
marin a descoperit in golful 
Aboukir, lingă Alexandria, 
epavele a trei vase ale flotei 
lui Napoleon Bonaparte, scj- 
fundate in anul 1798 de uni
tățile navale ale amiralului 
englez Nelson. Unul din va
sele descoperite, „La Guerri- 
er“, dotat cu 74 de tunuri, 
este intr-o stare excelentă.

Furtună violentă 
în nordul Suediei

Plenara lărgită
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 

Agenția M.T.I. informează că, 
3a 3 noiembrie, a avut loc ple
nara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, sub președinția 
luj Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

C.C. al P.M.S.U
Plenara a examinat informa

rea prezentată de Zoltan ICo- 
mocsin, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., cu privire la proble
mele internaționale.

Comandantul șef al forțe
lor maritime argentiniene, a- 
miralul Pedro Gnavi, a fost în
locuit în funcție de către vice
amiralul Carlos Guido, anunță 
agenția Prensa Latina .

Pe de altă parte, relatează 
aceeași agenție, în cadrul unei 
conferințe de presă, fostul co
misar naval, Horacio Gandara, 
a declarat că „mai mulți ofi
țeri superiori, 
miralul Pedro 
plicați într-o 
r'upție".

In Uniunea Sovietică a 
fost realizată o amplă experien
ță de sondare a atmosferei pen
tru cercetarea recentei explozii 
solare și furtunii magnetice 
produse dc ea în atmosfera Pă- 
mîntului — relatează agenția 
TASS. întreaga experiență a 
durat 5 zile, lansările efectu- 
îndu-se la astfe] de intervale 
de timp îneît datele obținute 
să caracterizeze situația din at
mosfera Pămîntului pînâ la o 
altitudine de 180 km.

Io pronunțată linie sportivă, ■
noul automobil italian are o I I capacitate cilindrică de I 186 I
cmc, 73 C.P. și dezvoltă o I I viteză maximă de peste 150 |
km pe oră. In centrul aten- ■ 

■ ției vizitatorilor stau, de a- I 
I semenea, cele patru noi ver- . 
• siuni, intre care „coupe" și I 
I sport (1 116 cmc și 1 290 cmc) 1 
I ale apreciatei mașini Fiat-128, I 

a cărei producție zilnică se I 
ridică in prezent la 1 600 I 
bucăți. In afara modelelor | 
prezentate și la alte saloane I 
internaționale ale automobi- I 
lului de către cunoscute u- . 
zine britanice, vest-germane, I

DEZBATERILE REUNIUNII MINISTERIALE 
A GRUPULUI

9 Consiliul de Miniștri al 
Libanului a hotărît desființarea 
așa-numitelor .zone militare1,

I....
I ceze, expun caroserii aero-

I
I
I
I „..... .
| din Cimpulung.

dinamice celebrele firme ita
liene Lamborghini, Ferrari, 
de Tomasso și altele.

Salonul internațional auto 
de la Torino se încheie la 
14 noiembrie.

Participind pentru prima 
oară la acest Salon interna
țional, România expune au
tomobile de teren „ARO" — 
produse de Uzina mecanică

O furtună extrem de vio
lentă s-a abătut noaptea tre
cută asupra nordului Suedi
ei, provocînd importante pa 
gube materiale, evaluate la 
mai multe milioane de coroa
ne. In pădurile din Suedia 
septentrională, un număr 
considerabil de arbori au 
fost dezrădăcinați, iar in re
giunile Sundsvail și Luleaa 
(Laponia) aproape 10 000 de 
locuințe au fost private, în 
cursul zilei de miercuri, de 
energie electrică șl de servi
ciile telefonice.

Ecran de intensificare 
a razelor X

LIMA 4 (Agerpres). — In 
continuarea dezbaterilor din ca
drul reuniunii ministeriale a 
grupului „celor 77" care are loc 
la Lima, numeroși vorbitori 
s-au pronunțat pentru înlătura
rea practicilor discriminatorii 
ale unor țări occidentale îrt co
merțul internațional și pentru 
o politică care să asigure creș-~ 
terea exporturilor țărilor in 
curs de dezvoltare. In cuvîntul 
său, ministru] industriei și mi
nelor al Mexicului, Carlos Tor
res Manzo, a enumerat diferite
le restricții in calea produselor 
acest ir țări pe piețele țărilor 
occidentale și a cerut Adminis
trației americane să .anuleze 
suprataxa de 10 la sută la im
porturi. El a argumentat cu da
te comparative creșterea decala
jului existent între țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare și a subliniat responsa
bilitatea ce revine unor țări oc
cidentale pentru stadiul de sub
dezvoltare în care au fost *fi- 
nute popoarele .lumii a treia*. 
„Acest fenomen, a spu3 Manzo, 
nu poate fi explicat numai prin 
acumularea de capital și dez
voltarea tehnologiei în fostele

puteri coloniale, ci și prin ex
ploatarea nedreaptă și prelun
gită secole de-a rîndul a resur
selor naturale și a forței de 
muncă ale Africii, Asifei și A- 
mericii Latine, prin perpetua
rea colonialismului sub diferite 
forme, și în special prin depre
cierea permanentă a prețurilor 
la produsele de bază și trata
ment discriminatoriu al servi
ciului de comerț exterior".

Reprezentantul indian a su
bliniat importanța unui dialog 
frecvent în cadrul țărilor din 
grupul „celor 77' pentru pro
movarea intereselor acestor țări 
în comerțul internațional.

La rîndul său, reprezentantul 
ghanez a solicitat încheierea de 
acorduri internaționale la prin
cipalele produse de export ale 
țărilor în curs de dezvoltare 
prin care să se asigure desfa
cerea acestor mărfuri în canti
tăți previzibile și la prețuri 
ferme.

Delegații dintr-o serie de țâri 
arabe s-au pronunțat pentru 
deschiderea Canalului Suez, ca
re ar face posibilă o dezvoltare 
a schimburilor din această re
giune.

Caile ferate naționale 
japoneze, faimoase pen
tru trenurile lor super- 
expres, ca „Ilikari" și 
„Kodama* au construit 
o nouă linie — New 
Sanyo între Osaka și 
Okayama.

In foto: Trenul 
încercare pe noua linie 
la tunelul Rokko, cel 
mai lung tunel din Ja
ponia.

Recrudescență în evoluția conflictelor din Irlanda de nord
BELFAST 4 (Agerpres). — 

Primul ministru al Irlandei de 
Nord, Brian Faulkner, a anun
țat hotărîrea guvernului său de 
a proceda la reînarmarca for
țelor speciale de poliție „Royal 
Ulster Constabulary", dezarma
te în august 1969, în momentul 
dislocării unor unități militare 
britanice însărcinate cu menți-

nerea ordinii în provincie. Fa
ulkner a precizat că, „imediat 
ce împrejurările vor permite", 
6e va reveni asupra acestei ho- 
tărîri.

Măsura anunțată de guvernul 
de la Belfast este considerată 
de corespondenții din Belfast 
ai agențiilor de presă ca o core
lare a politicii guvernelor bri-

tanic și nord-irlandez față de 
situația din Ulster, dar și ca o 
reacție la valul de conflicte de 
stradă, care în ultimele zile au 
cunoscut o nouă recrudescență. 
In cursul lunii octombrie, de 
pildă, au avut loc 140 de aten
tate cu bombe, soldate cu nu
meroase victime, atît în rîndul 
persoanelor civile, cît și al for
țelor de ordine.

popular

LISABONA 4 (Agerpres). 
— La Lisabona s-au întâlnit 
în primuj lor meci pentru 
„Cupa campionilor europeni” 
la baschet masculin echipa 
locală Sporting și formația 
franceză Villeurbanne. Bas- 
chetbaliștii francezi au obți
nut victoria cu scorul de 
77—72 (36—31).

In cadrul „Cupei Cupelor" 
la baschet, echipa Steaua 
Roșie Belgrad a învins pe te
ren propriu cu scorul de 
96—62 (44—33) formația fin
landeză H.K.T. Helsinki.

SOFIA 4 (Agerpres). — La 
Sofia s-a disputat întîlnirea 
internațională de gimnastică 
dintre selecționatele feminine 
ale Bulgariei șj R. D. Ger
mane. Victoria a revenit oas- 
petelor ou scorul de 183,15— 
182,55 puncte.

F. C. Gdtteborg, aflată 
turneu în U.R.S.S., a fost în
vinsă cu scorul de 2—0 de 
formația Kairat din Alma 
Ata. Fotbaliștii suedezi ur
mează să susțină alte două 
partide la Frunze și Așhabad.

ȘTIRI 
SPORTIVE
PEKIN 4 (Agerpres). — La 

„Palatul Sporturilor* din Pe
kin a început turneul afro- 
asiatic de tenis de masă, 
competiție la care participă 
sportivi și sportive din 55 
de țări de pe cele două con
tinente.

Iată primele rezultate ale 
competiției pe eclflpe mascu
lin ; R. P. Chineză — Togo 
5—1; Singapore — Pakistan

Libia — Uganda 5—2; 
Nepal — Guineea 5—0; Libe
ria — Cambodgia 5—1; Ke
nya — Irak 5—1; Tunisia — 
Gambia 5—0; Etiopia — Sier
ra Leone 5—0; Senegal — 
Sudan 5—1; Feminin : India 
— Siria 3—0; R. D. Viet
nam — Liberia 3—0; Cey
lon — Guineea 3—0; Birma- 
nia — Sudan 3—0; Pakis
tan — Kenya 3—0.

EREVAN 4 (Agerpres). — 
In cadrul preliminariilor o- 
limpice la fotbal, la Erevan 
s-au întiLnit echipele U.R.S.S. 
și Franței. Fotbaliștii sovie
tici au obținut victoria 
scorul de 5—1 (4—0).

ATENA 4 (Agerpres). — 
proape 3 000 de spectatori 
urmărit la Atena meciul 
ternaționai amical de fotbal 
dintre echipele F. C. Sevilla 
și Olimpiakos Pireu. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate i 0—0,

împlinirea, la 3 noiembrie, a 
unui an de la instaurarea guver
nului Unității Populare condus 
de președintele Salvador Allen
de prilejuiește poporului chilian 
un bilanț remarcabil de reali
zări pe calea afirmării de sine 
stătătoare și a aspirațiilor spre 
progres. Este o ilustrare strălu
cită a faptului că programul u- 
nui partid de guvernămînt care 
pornește de la necesitățile gene
rale ale națiunii și se bazează 
pe atragerea largă a maselor la 
realizarea lui poate fi materiali
zat chiar șl în condițiile unor 
dificultăți deosebite. Guvernul 
Unității Populare a reușit să a- 
dopte măsuri care, potrivit pro
gramului său, vor asigura în
scrierea țării pe orbita dezvol
tării. Și aceasta, în condițiile 
cînd în Chile instltuționalitaiea 
aparatului de stat a continuat 
să se mențină aproape neschim
bată, ea oferind un cadru limi
tat de acțiune.

Remarcabilă este hotărîrea cu 
care guvernul chilian a acțio
nat pentru punerea în ai li
căre a programului întocmit pe 
baza platformei electorale ce 
a întrunit adeziunea majorită
ții și a asigurat victoria în ale
geri a președintelui Salvador 
Allende. Printre măsurile eio- 
nomice adoptate, cu implicații 
fundamentale pentru dezvoltarea 
țării, se înscrie naționalizarea 
cuprului — principala bogăție 
care furnizează statului 8o la 
sută din devizele străine și con
stituie sursa preponderentă de

venituri pentru finanțarea și 
a celorlalte programe. In apli
carea acestei măsuri, guvernul 
chilian a făcut uz de una din 
prerogativele suveranității sta
tului — aceea de a fl stăpin 
pe resursele proprii. La aceas
ta se adaugă și celelalte mă
suri, nu mai puțin Importante, 
cum sînt : preluarea controlu
lui industriei siderurgice, a sal- 
petrului, minereurilor de fier

Măsurile inițiate de guvern 
au fost însoțite de importante 
succese pc plan social și în 
creșterea producției. Șomajul, 
care constituia una din proble
mele cele mai grele cu care a 
fost confruntat noul guvern, a 
fost redus de la 8,3 Ia sută din 
totalul forței de muncă la 4,8 
la sută, ca urmare a creării de 
noi locuri de muncă și atragerii 
în sfera activităților productive

Un cercetător de Ia firma 
„Lockheed missiles and space 
Co” a pus la punct un dis
pozitiv de intensificare a ra
zelor X, folosit în examină
rile medicale pentru preciza
rea diagnosticului, al cărui e- 
cran reduce de 20 de ori ex
punerea la iradiații. Ecranul 
de intensificare a razelor X 
executat de Robert Buchnan. 
la cererea Comisiei pentru 
energie atomică a S.U.A.. 
absoarbe o cantitate mai mare 
de iradiații decit cele folo
site în prezent și produce 
mult mai multă lumină, re- 
ducind o dată cu timpul de 
expunere, necesitat de exa
minare, și doza de iradiații 
primită de pacient.

Pe urmele taifunului 
din statul indian Orissa

și cărbunelui, etatizarea a 60 
la sută din cele mai importante 
bănci private, precum și apli
carea reformei agrare în baza 
căreia au fost încorporate pes
te 1 300 de latifundii cu un te
ren de peste 2 milioane hecta
re.

Toate aceste importante mă
suri de ordin economic au de
terminat schimbări structura
le în configurația economică a 
țării, determinind apariția — 
pentru prima dată în istoria a- 
cestei țări — □ unui sector dis
tinct, bine definit, al proprietă
ții sociale dc stat, fapt consem
nat într-un recent proiect le
gislativ adresat Congresului <le 
președintele Allende. In acest 
sector sînt cuprinse principalele 
150 de întreprinderi din cele 
aproximativ 30 000 dc atelipre 
și fabrici existente in întreaga 
țară.

a forței disponibile. Inflația, 
ce atinsese în primele 10 luni 
ale anului trecut proporții în
grijorătoare, a fost și ea redu
să la 13 la sută. Diminuarea 
acțiunii acestor doi factori a 
permis o ameliorare a situației 
păturilor sărace ale populației, 
concomitent cu o sporire a des
facerii de mărfuri. Din datele 
anunțate recent de directorul 
Oficiului planului, Gonzalo 
Martner, reiese că produsul na
țional brut va înregistra la fi
nele acestui an o creștere de 8 
la sută — fără precedent în Is
toria țării — ca urmare a spo
ririi producției în industrie cu 
12 la sută, în agricultură cU 0 
la sută, in extracția minieră < u 
8 la sută și in serviciile publice 
cu 5 Ia sută.

Evident, rezultatele remarca 
bile înregistrate într-o scurtă 
perioadă de timp nu pot satis-

face in întregime necesitățile 
și nici .nu pot permite lichida
rea grelei moșteniri a trecutu
lui provocată de exploatarea 
oligarhiei și latifundiarilor și 
amplificată de cea a monopolu
rilor străine. Aceste succese în
dreptățesc insă aspirațiile popo
rului chilian la edificarea unei 
societăți prospere in patria sa.

Schimbările structurale care 
s-au produs în societatea chlli- 
ană au fost determinate de fap
tul că la putere se află, pentru 
prima dată în istoria acestei 
țări, un guvern popular, legat 
de interesele profunde ale nați
unii. Consolidarea guvernului 
popular este legată în mod indi
solubil de măsurile ce vor fi 
luate în continuare și care prin 
natura lor au un profund con
ținut politic. Bilanțul pozitiv al 
guvernării populare din Chile 
constituie o bază solidă pentru 
aplicarea programului Unității 
Populare în etapa următoare 
care vizează consolidarea pro
cesului de transformări structu
rale în toate domeniile de ac
tivitate. Așa cum a dovedit-o 
experiența primului an, succe
sele guvernului popular. am
ploarea acestora reflectă spriji
nul larg al maselor, activitatea 
politică desfășurată pentru atra
gerea acestora la îndeplinirea 
programului de guvernfimînt al 
Unității Populare.

DELIII 4 (Agerpres). — Pe 
măsură ce operațiunile de a- 
jutorare a victimelor taifu
nului care s-a abătut zilele 
trecute asupra unor regiuni 
din statul indian Orissa se 
intensifică, bilanțul victime
lor și amploarea pagubelor 
devin tot mai grave. Potri
vit declarațiilor unor persoa
ne salvate din regiunile si
nistrate, citate de agenția 
France Presse, unele sate au 
fost complet distruse de vin- 
tul care a atins <> viteză de 
200 km pe oră.

Unități ale armatei și ma
rinei indiene au fost depla
sate de urgență în 
afectate de taifun, 
rînd ample acțiuni 
salvarea a sute de
persoane rămase izoiat, 
mijlocul apelor și caic 
amenințate cu moartea, 
ales din cauza lipsei «Ic 
potabilă.

Ministrul finanțelor 
statul Orissa, M. Mohanty, a 
declarat că. după aprecierea 
autorităților locale, regiunea 
sinistrată se întinde pe o su
prafață de peste 12 500 kilo
metri pătrați, pagubele ev a 
luate pînă in prezent -lepă 
șind 250 milioane de dolari

regiunile 
desfășu- 

pentru 
mu de

■ iu 
sini 
mai 
a pă

Inaugurarea noii 
zafre cubaneze

Ion PATRAȘCU

HAVANA 4 (Agerpres). — In 
Cuba a început noua zafră — 
campanie de recoltare și pre
lucrare a trestiei de zahăr. ' - 
țiunea a fost inaugurată 
două mii de „macheteros” din 
regiunea Puerto-Padre. a pro
vinciei Oriente, care au înce
put tăiatul trestiei de pe plan-, 
tațiile fabricii de zahăr .Jesus 
Menendez", întreprindere ce 
livra primele tone de zaJiăr din 
noua recoltă. Spre sfirșilul lunii 
noiembrie, vor intra in func
țiune zeci de ai te fabrici de 
zahăr ale țării, iar actuala' cam
panie de recoltare se va în
cheia în cursul anului 1972.

de

va
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