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In atmosfera de efervescență politica, de muncă
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avintată a întregului popor, au început

ADUNĂRILE DE DARE DE SEAMA

Președintele Consiliuliii de Stat,
•Icolac Ceaușescu, a primit pe Alteța Sa Regală,

al Olandei

în aceste zile, tn Întreaga țară, ps 
baza prevederilor Statutului partidu
lui și ale hotăriril plenarei C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1969, au început 
să se desfășoare adunările pentru 
dare de seamă ale organizațiilor de 
.partid. Intre 15 noiembrie și 15 de
cembrie au loc adunările de dare de 
seamă în toate organizațiile de par
tid, iar in cursul lunii decembrie, 
comitetele județene, municipale, oră
șenești și comunale ale partidului vor 
organiza plenare lărgite cu activul, în 
care vor dezbate activitatea desfășu
rată de către organele de partid res
pective de la alegeri și pînă în pre
zent, precum și cele mai importante 
Sarcini care stau în fața comuniști
lor.

Expresie a consecvenței cu care 
conducerea partidului se preocupă de 
aplicarea prevederilor statutului, de 
respectarea cu strictețe a principiilor 
și normelor democratice ale vieții in
terne de partid, actualele adunări de 
dare de seamă constituie un moment 
de o deosebită însemnătate în viața 
celor peste două milioane de membri 
ai Partidului Comunist Român. Des
fășurate în climatul de puternică 
efervescență politică generat de vas
tul program de educație comu
nistă, elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în atmosfera de muncă 
avintată pentru înfăptuirea liniei po
litice a partidului, a prevederilor ha- 
tărîrii plenarei C.C. al P.C.R. din no
iembrie a.c., adunările de dare de 
seamă sint un prilej de angajare mai 
intensă a eforturilor tuturor comu
niștilor in amplul proces de făurire 
in patria noastră a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Este, de 
acgpa, cu.ațjt; mai important ca. ele 
să se înscrie pretutindeni în 'cadrul 
de înaltă responsabilitate partinică și 
de exigență creat prin dezbaterea 
largă, in vara acestui an, a măsuri
lor adoptate de conducerea partidu
lui pentru îmbunătățirea educației 
comuniste a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, să consti
tuie un instrument eficace pentru 
perfecționarea întregii munci de par
tid și ridicarea ei la un nivel supe
rior. După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, „este 
necesar să se afirme și mai puternic 
rolul partidului de forță politică con
ducătoare în toate sectoarele activi
tății economico-sociale... Fiecare or
ganizație de partid trebuie să poarte 
răspunderea și să acționeze pentru 
realizarea în viață a politicii parti
dului". .

In lumina acestor deziderate de 
prim ordin, se impune ca, printr-o 
profundă și multilaterală analiză a 
activității desfășurate pentru 
tuirea hotărîrilor Congresului
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lea al P.C.R., ale plenarelor C.C., a 
propriilor hotărîri, actualele adunări 
de dare de seamă să fie orientate 
spre relevarea problemelor specifice 
ale fiecărei organizații de partid, a 
condițiilor concrete, să pună in evi
dență rezervele de care dispune co
lectivul, in vederea deplinei lor valo
rificări. Ele vor trebui să evidențieze 
formele și metodele de muncă ale 
organizațiilor de partid, să indice cele 
mai bune căi de perfecționare a a- 
cestora, să găsească modalitățile cele 
mai eficiente de creștere a rolului 
conducător al organizației de partid 
în fiecare sector de activitate.

Principalul obiectiv al dărilor de 
seamă, al dezbaterilor, în adunările 
de partid din industrie și construcții 
trebuie să-l constituie analizarea 
muncii politice desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid, pen
tru mobilizarea tuturor eforturilor la 
îndeplinirea integrală, la un înalt ni
vel calitativ, a indicatorilor de plan 
și a angajamentelor suplimentare pe 
anul 1971. In mod deosebit se va 
analiza felul în care acționează or
ganizațiile de partid, conducerile în
treprinderilor pentru realizarea indi
cațiilor partidului privind autoutila- 
rea, folosirea deplină a capacităților 
de producție și a timpului de lucru, 
exploatarea corespunzătoare a mași
nilor și instalațiilor, îmbunătățirea 
calității produselor și a lucrărilor, 
reducerea consumului de materiale și 
a altor cheltuieli, creșterea rentabi
lității producției, punerea, în func
țiune a obiectivelor la termenele sta
bilite, realizarea ritmică și calitativă 
a planului la export, sporirea produc
tivității muncii. în centrul atenției va 
trebui să stea elaborarea unui an- 
samljlu de măsuri care să asigure 
pregătirea și desfășurarea în cele mai 
bune condiții a producției anului 
1972.

în adunările pentru dare de seamă 
’ ale organizațiilor de partid din agri

cultură va fi analizată, în primul 
rînd, activitatea desfășurată pentru 
a traduce în viață sarcinile reieșite 
din scrisoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresată organizațiilor de 
partid, tuturor lucrătorilor din unită
țile agricole.

Dezbaterile vor pune un accent deo
sebit pe reliefarea felului în care 
sint folosite baza tehnico-materială, 
fondul funciar, cum se îndeplinesc 
măsurile privind extinderea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare, cum au 
fost organizate și s-au desfășurat 
campaniile agricole, asigurarea dez
voltării zootehniei și a bazei fura
jere. Un loc important în dările de 
seamă și dezbateri trebuie să-l ocupe 
problemele economico-financiare ale 
unităților agricole, subliniindu-se ne
cesitatea folosirii chibzuite a mijloa-
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celor materiale, financiare, a forței 
de muncă, în scopul creșterii eficien
ței economice a întregii activități. 
Vor fi analizate, in acest sens, mo
dul cum au fost aplicate măsurile 
stabilite de conducerea partidului 
pentru îmbunătățirea organizării, pla
nificării și conducerii agriculturii, in 
vederea concentrării eforturilor oa
menilor muncii din agricultură pen
tru realizarea planului de producție, 
întărirea disciplinei, oombaterea risi
pei, apărarea și dezvoltarea avutu
lui obștesc.

Organizațiile de partid din ministe
re și celelalte instituții centrale au 
datoria să analizeze cu exigență ac
tivitatea desfășurată de comuniști, 
de toate cadrele de conducere pen
tru creșterea simțului de răspunde
re, a promptitudinii In soluționarea 
problemelor legate de îndeplinirea 
planului în întreprinderi și centrale, 
combaterea practicilor birocratice. 
O atenție majoră trebuie să se acor
de, în adunările de dare de seamă, 
elaborării unor măsuri eficiente în 
vederea îndeplinirii cerințelor subli
niate de plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie a.c. privind creșterea ro
lului organizațiilor de partid din mi- 
ifistere și instituțiile centrale.

în instituțiile științifice locul prin
cipal în adunările de dare de seamă 
trebuie să-l ocupe dezbaterea apro
fundată a sarcinilor ce revin științei 
ca factor tot mai important în pro- 
“t-----------------------------------
(Continuare în pag. a Ill-a)
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Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,

înfăp- 
al X-

tovarășului Nicolas Ceaușescu

Marți dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae. 
Ceaușescu, a primit, la Palatul 
Consiliului de Stat, pe Alteța Sa 
Regală, prințul Bernhard von 
Lippe-Biesterfeld al Olandei, care

Dejun
După întrevedere, președintele 

Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a oferit un dejun în 
onoarea prințului Bernhard von 
Lippe-Biesterfeld al Olandei.

Au participat președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, Dumitru

se află într-o vizită prietenească tn 
țara noastră.

între președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și prințul 
Bernhard von Lippe-Biesterffeld al 
Olandei, a avut loc o convorbire, 
în cadrul căreia au fost discutate

probleme privind dezvoltarea co
laborării și cooperării jntre Româ
nia și Olanda. Au fost abordate, 
de asemenea, aspecte ale situației 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

în onoarea oaspetelui
Popescu, precum șl Cornel Burtică, 
ministrul comerțului 'exterior, 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Angelo Miculescu, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, George

Elian, ambasadorul României tn 
Olanda.

Au luat parte Pleter Veecken 
Putman-Cramer, ambasadorul O- 
landei la București, și persoanele 
care însoțesc pe prințul Olandei în 
vizita în țara noastră.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate.

Dineu în onoarea președintelui

Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu,

oferit de ambasadorul Olandei
în onoarea președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
ambasadorul Olandei la București, 
Pieter Veecken Putman-Cramer și 
soția sa, au oferit marți seara un 
dineu, la cererea Alteței Sale Re
gale, prințul Bernhard von Lippe- 
Biesterfeld al Olandei, care face

o vizită prietenească în țara noas
tră.

Au luat parte președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ilie Verdeț, Dumi
tru Popescu, precum și Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, 
George Macovescu, prim-adjunct

al ministrului afacerilor externa, 
George Elian, ambasadorul Româ
niei în Olanda.

Au participat persoanele care în
soțesc pe prințul Olandei in vizita 
în țara noastră.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Plecarea primului ministru
al Republicii Singapore, lee Kuan Yew

Primim la redacție nenu
mărate scrisori prin care 
oameni aflați cindva în 
momente de grea cumpănă 
iși exprimă recunoștința 
față de cei care i-au redat 
familiei, societății, vieții.

„Stimați tovarăși, prin 
Intermediul dumneavoas
tră — ne scrie Gheorghe 
Furdean din comuna Bet- 
hausen, județul Timiș — 
aș dori să transmit cele 
mai calde și mai sincere 
mulțumiri, semne ale recu
noștinței pe care eu și fa
milia mea o purtăm medi
cilor din secția de neuro
chirurgie a spitalului nr. 9 
din București. In octombrie 
1970, într-o partidă de vî- 
nătoare, am fost accidentat 
atit de grav incit medicii 
spitalului unde am fost dus 
și-au pierdut orice speranță 
că voi putea fi salvat. Am 
fost transportat la spitalul 
nr. 9 din Capitală. Aici, 
miinile măiestre ale unor 
chirurgi, în urma unei o- 
perații deosebit de grele 
prin care mi s-au extras din 
craniu 28 de alice de vînă- 
toare, au redat vieții un om 
în floarea virstei (am, în 
momentul de față, 23 de 
ani). Pentru cei care vor 
citi, lucrurile vor părea un 
fapt divers. Pentru mine a 
însemnat viața".

Numai la redacția noas
tră sosesc zeci de scrisori 
în fiecare lună, sute și 
sute pe an ; mărturii emo
ționante despre noblețea, 
despre profundul umanita
rism al unei nobile profesii: 
medicina ; despre oamenii 
care veghează la căpătîiul 
bolnavilor cu devotament, 
aflați în slujba vieții, a 
sănătății omului.

Cu atit mai dureroase, cu 
atit mai de neînțeles apar 
cazurile în care aflăm că 
un medic sau altul,, abdi- 
cind de la principiile sacre 
ide profesiunii sale, trans
formă această profesiune 
într-un instrument de îna
vuțire pe căi interzise, îm
potriva normelor statorni
cite de legislația noastră 
privind practica medicală, 
Împotriva regulilor ele
mentare ale asistenței 
interumane.

Să definim exact ce ra

port există între medic și 
bolnav. E un raport obiș
nuit între unul care ser
vește și altul care este ser
vit ? E o simplă relație de 
serviciu ? Cum ar putea să 
fie așa, cînd la mijloc se 
află viața însăși sau con
diția acută a existenței o- 
mului : integritatea sa fi
zică și psihică ? Medicul nu 
prestează servicii oarecare,

tare", de legea profitului, 
a înavuțirii fără scrupule.

Prezentîndu-vă aici cîteva 
cazuri și alăturindu-le opi
niile unor medici, nu facem 
decît să punem sub fasci
culul de lumină al opiniei 
publice fapte și mentalități 
care atentează la bunul re
nume al medicilor și se cer, 
de aceea, extirpate.

Tribunalul județean Ialo-

nu i-a permis Măriei Roșu 
să intre în spital. A refu
zat să dea orice fel de rela
ții despre accidentată. A- 
tunci a avut loc, între Ma
ria Roșu și medicul Dan 
Ion Moucha, următorul dia
log :

— Aș vrea măcar să-mi 
spuneți dumneavoastră ce e 
cu sora mea, ce are, cum se 
simte !

La o întrebare în numele eticii socialiste

Medicii ne răspund: nu au 
ce căuta printre noi cei ce 
întinează idealul umanist 

al profesiunii
el curmă suferințe, vindecă, 
salvează, el face ca viața 
să-și păstreze in sufletele 
oamenilor culorile, bucu
riile.

Cerințe cu totul deose
bite adresează societatea 
socialistă medicilor : uma
nismul intrinsec, corecti
tudinea decantată pină la 
esențe. responsabilitatea 
înălțată pînă la abnegație. 
Prin însăși rațiunea de a 
fi a profesiei sale medicul 
este ,un exponent plenar 
al umanismului socialist. 
De aceea, orice manifestare 
de jecmănire a bolnavului, 
de neguțătorie cu sănătatea 
apare evident ca fiind de 
esență pur burgheză, remi
niscență a unor vremuri 
cînd societatea era con
dusă de „legea celui mai

mița, cu sediul la Călărași, 
a soluționat, nu de mult, 
dosarul nr. 1 153/1970. El 
conținea cazul medicului 
Dan Ion Moucha. Iată fap
tele pentru care instanța de 
judecată l-a condamnat pe 
dr. Moucha la 3 ani de În
chisoare.

In noaptea de 26 septem
brie 1969, Alexandrina O- 
prea a fost internată in spi
talul din Slobozia cu o frac
tură a gambei. Dar abia 
trei zile mai tîrziu, la 29 
septembrie, i s-a făcut pri
ma radiografie. Tot în a- 
ceastă zi a venit din Bucu
rești, ca să-și vadă sora ac
cidentată, Maria Roșu. L-a 
întîlnit, întîmplător pe me
dicul Moucha, pe atunci șe
ful secției de chirurgie. El

— Nu dau nici un fel de 
relații.

— V-aș fi recunoscătoare 
chiar și pentru o informa
ție.

— Sint sătul de promi
siuni. Și în nici un caz nu 
mă interesează o bere sau o 
friptură. Am nevoie de 
bani !

— Bine, am să vă dau 
bani. Cam cit ?

— 4—500 !
— N-am la mine, am să 

vi-i aduc.
— Cînd ai să vii cu banii 

primești orice relații do
rești.’

Maria Roșu, disperată, a- 
larmată de absența oricărei 
informații despre starea ac
cidentatei, s-a întors la 
București și a revenit a 
doua zi la poarta spitalului,

după ce trecuse mai întii 
pe la inspectoratul jude
țean de miliție. De data a- 
ceasta, medicul Moucha a 
primit-o jovial :

— Ei, da, acum, pentru 
că te-ai ținut de cuvint, am 
să-ți spun. Uite radiografia. 
E o nimica toată, o fractură 
banală. Se vindecă repede. 
Nici nu e nevoie de opera
ție. Eu personal am să-i 
pun gipsul. Banii !

— A, da ! Poftiți !
Calm, fără sfială, medi

cul i-a numărat, apoi a bă
gat banii in buzunar și i-a 
dat de înțeles vizitatoarei 
că întrevederea s-a termi
nat. O jumătate de oră mai 
tîrziu, miliția a găsit asu
pra lui cele 4 bancnote de 
cîte 100 ale căror serii fi
gurau intr-un proces-ver- 
bal întocmit anterior la se
diul inspectoratului.

Doctorul Moucha nu era 
la prima încercare. Mărgi- 
nindu-.ne numai la faptele 
reținute de instanță, merită 
amintit și cazul Măriei Ș., 
accidentată în urma unei 
tentative de viol săvîrșită 
de șoferul Dumitru Voi- 
noiu. Fata sărise din cabi
na camionului, aflat în 
mers. Fractură a ramurilor 
ilio și ischiopubiene bilate
ral. Speriat, șoferul a 
adus-o pe fată direct la 
spital. Aici l-a întîlnit pe 
același dr. Moucha.

— Domnu’ doctor, vă rog, 
faceți ceva, vindecați-o pe 
fata asta ca să nu intru in 
bucluc ! — s-a rugat stărui
tor șoferul.

— Da, dar asta te costă.
— Cît ?
— 400. (Avea tarif fix !) 
A doua zi, D. Vpinoiu a 

depus suma în automobilul 
doctorului, potrivit unei în
țelegeri prealabile. Da, însă 
cei interesați in vindecarea 
grabnică a pacientei erau, 
firește, mai mulți și, în pri
mul rînd, părinții fetei. 
Doctorul n-a ezitat atunci 
cînd i s-a ivit prilejul să 
stoarcă bani și din lacri
mile a doi bătrîni veniți 
dintr-un sat depărtat al

Mihai CARANFIL 
Lucian CIUBOTARU

(Continuare în pag. a IV-a)

Primul ministru al Republicii 
Singapore, Lee Kuan Yew, împreu- ■ 
nă cu soția, care a făcut o vizită 
oficială în țară noastră;-la' invitația-" 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, și a so
ției sale, a părăsit marți după- 
amiază Bucureștiul.

Premierul singaporez a fost în
soțit’ în vizita sa de E. W. Barker, 
ministrul justiției și al dezvoltării 
industriale, A. Sankaran, secretar 
particular al primului ministru, de 
alte persoane oficiale.

Primul ministru al Republicii 
Singapore a sosit la aeroportul Oto- 
peni însoțit de președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe. 
Maurer. Erau prezenți Teodor Va- 
siliu, ministrul justiției, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere și insti
tuții centrale, generali, alte persoa
ne oficiale.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Sin
gapore.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. Primul minis

tru Lee Kuan Yew și președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, au trecut în re
vistă garda militară de onoare, a- 
liniatâ pe aeroport.

Oaspeții și-au luat rămas bun de

la persoanele oficiale române pre
zente pe aeroport. Au fost oferita 
flori.

La despărțire, cei doi șefi de gu
verne s-au salutat cordial.

(Agerpres)

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita în Republica 

Socialistă România a primului ministru 
al Republicii Singapore, Lee Kuan Yew
La invitația președintelui Con

siliului de Miniștri al Republicii 
, Socialiste România, Ion Gheorghe 

Maurer, și a soției sale, primul 
ministru al Republicii Singapore, 
Lee Kuan Yew, și soția sa au 
făcut o vizită oficială în Republi
ca Socialistă România, între 11 și 
16 noiembrie 1971.

în timpul șederii sale în Româ
nia, primul ministru al Republicii 
Singapore, Lee Kuan Yew, a fost 
primit de către președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, care l-a reținut apoi la 
masă. Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de vederi cu privire la 
extinderea relațiilor bilaterale și 
unele probleme internaționale.

Primul ministru singaporez, Lee 
Kuan Yew, și persoanele oficiale 
care l-au însoțit au vizitat între
prinderi industriale, unități agri
cole, obiective sociale, culturale și 
turistice din București, Ploiești, 
Brașov. Pretutindeni, oaspeții au 
fost primiți cu prietenie și căl
dură.

în cursul vizitei, întră preșe

dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul mi
nistru al Republicii Singapore, 
Lee Kuan Yew, au avut loc con
vorbiri la care au participat:

Din partea română : Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ministrul 
cofnerțului exterior, Teodor Va- 
siliu, ministrul justiției, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Lu

cian Petrescu, director a.i. în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea singaporeză : E. W. 
Barker, ministrul justiției și dez
voltării industriale, A. Sankaran, 
secretar particular al primului 
ministru.

In cursul convorbirilor, purtata 
într-o atmosferă de sinceră prie
tenie și înțelegere reciprocă, păr
țile au examinat relațiile bilate-

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

BUCUREȘTI
Abia reîntors în Italia, -doresc să vă transmit mulțumirile mele cele 

mai călduroase pentru primirea foarte amabilă ce mi-a permis contacte 
profunde într-o țară prietenă care, împreună cu conducătorul său, apără 
cu multă stăruință poziția sa nobilă de independență și autonomie. Sint 
încredințat că, și din contactele pe care eu le-am avut în România, pot 
rezulta foloase pentru dezvoltarea ulterioară a relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Italia.

FRANCESCO DE MARTINO
Vicepreședinte al Consiliului 

de Miniștri
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Structura socială nouă a poporu
lui nostru, sporirea aportului de 
Inițiativă șl creativitate a claselor 
și grupurilor sociale la progresul 
general al societății, noile relații 
dintre ele, întemeiate pe principiile 
dreptății și echității sociale, pro
cesul de apropiere organică dintre 
clasa muncitoare, țărănime, intelec
tualitate, dintre toți oamenii mun
cii, indiferent de naționalitate, în
tărirea unității social-politice a so
cietății constituie una din marile 
realizări ale socialismului în Ro
mânia, o dovadă elocventă a supe
riorității Iui incontestabile pe pla
nul raporturilor umane. In perspec
tiva făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, Partidul 
Comunist Român acordă o atenție 
deosebită transformărilor necesare 
în structura socială a populației, 
adîncirii trăsăturilor ce caracteri
zează relațiile sociale socialiste, 
reflectării lor adecvate în conștiin
ța și comportarea tuturor membri
lor societății. Se Înfăptuiește astfel 
acel obiectiv major al socialismu
lui pe care Marx îl definea ca 
fiind transformarea societății „în- 
tr-o comunitate de oameni uniți 
întru realizarea scopirilor lor su
preme", acea „absolută și strictă 
unitate de voință" capabilă „să 
îndrumeze munca în comun a sute, 
mii și zeci de mii de oameni", în 
care Lenin vedea garanția izbînzii 
noii orinduiri. (Vezi Lenin, Opere, 
voi. 27, pag. 252).

Așa cum este cunoscut, în ulti
mul sfert de veac, în urma cuceririi 
puterii politice de către clasa 
muncitoare, aliată cu țărănimea, cu 
masele largi ale celor ce muncesc, 
și ca rezultat al exproprierii expro
priatorilor, al generalizării relațiilor 
socialiste în întreaga economie, s-a 
înfăptuit o prefacere radicală în 
structura societății noastre. Prin 
lichidarea exploatării omului de 
către om, au dispărut clasele ex
ploatatoare. Momente mai impor
tante in acest proces au fost refor
ma agrară din martie 1945, care a 
pus capăt existenței moșierimii ca 
clasă, naționalizarea întreprinderi
lor industriale, miniere, bancare și 
de transport, din iunie 1948, care a 
marcat lichidarea ca clasă socială 
a marii burghezii, dezvoltarea co
merțului socialist, încheierea coo
perativizării agriculturii, care a an
trenat după sine eliminarea com
pletă a clasei capitaliștilor la sate, 
a ultimelor forme ale exploatării în 
țara noastră.

Ca urmare a acestor profunde pre
faceri, societatea noastră este alcătui
tă in prezent iu exclusivitate din cla
se și pături de oameni ai muncii — 
muncitori, țărani, intelectuali, me
seriași. Această structură socială 
reflectă configurația unei societăți 
revoluționare în care toți oamenii 
muncii au o situație socială și un 
mod de existență legate de o unică 
formă de proprietate asupra mijloa
celor de producție — proprietatea 
socialistă, în cele două forme ale 
el, de sțat șî cooperatistă. Con
comitent cu transformarea radicală 
a structurii de clasă a societății 
românești, au avut loc profunde 
schimbări în poziția socială, pon
derea numerică și fizionomia cla
selor și grupurilor ce o compun 
(Vezi Nicolae Ceauș eseu : Expu
nere cu privire la unele mă
suri organizatorice pentru întă
rirea continuă a unității moral- 
politice a poporului muncitor, 
a frăției dintre oamenii mun
cii români și ai naționalităților 
conlocuitoare, a coeziunii noastre 
socialiste, 24 octombrie 1968 ; 
„Lupta de clasă" nr. 2 din 1971, ar
ticolul „Noua structură socială a 
României și creșterea rolului con
ducător al partidului comunist").

în ansamblul forțelor sociale ce 
formează societatea noastră există 
o clasă conducătoare — clasa mun
citoare, acest rol decurgind organic 
din natura sa, ca și din întreaga 
evoluție a societății românești în 
ultimul secol. încă de la începutu
rile afirmării pe arena socială, cla
sa muncitoare, prin obiectivele sale, 
clarificate tot mai mult ca rezultat 
al asimilării comunismului științi
fic, s-a afirmat ca exponent al in
tereselor fundamentale și al celor 
mal înaintate poziții' ale întregului 
popor muncitor. Sînt bine cunos
cute eroismul și spiritul de abne
gație cu care proletariatul ro
mân a acționat în bătăliile 
sociale împotriva exploatării și 
asupririi, pentru eliberarea so
cială șl națională. Clasa muncitoare 
a fost sufletul luptei pentru elibe
rarea țării de sub jugul fascist și 
redobândirea independenței națio
nale ; ea a îndeplinit cu cinste 
rolul de hegemon al revoluției 
populare, rnobilizînd masele cele 
mai largi ale celor ce muncesc în 
lupta pentru cucerirea puterii din 
miinile capitaliștilor și moșierilor 
și transformarea revoluționară a 
societății. Adevărul istoric funda
mental descoperit de Marx, potrivit 
căruia clasa muncitoare este gro
parul capitalismului și forța deci
sivă a revoluției socialiste, și-a 
găsit o nouă confirmare istorică și 
prin experiența țării noastre. înal
tele însușiri revoluționare ale cla
sei muncitoare, capacitatea ei de 
forță conducătoare a societății s-au 
manifestat și pe frontul construc
ției socialiste, în mod deosebit 
prin înfăptuirea politicii parti
dului de industrializare socialistă.

Transformînd din temelii socie
tatea românească, clasa muncitoare 
a cunoscut, ea însăși, o continuă 
dezvoltare a rolului, său social. Cea 
mai profundă schimbare o repre
zintă, evident, faptul că dintr-o cla
să exploatata și asuprită, cum era 
In trecut, ea a devenit clasa con
ducătoare în stat, deținătoare, îm
preună cu întregul popor, a puterii 
politice și economice, expresia e- 
sențială a acestor schimbări consti- 
tuind-o conducerea întregii socie
tăți de către Partidul Comunist 
Român. Compoziția socială a parti
dului și componența organelor sale 
de conducere la toate nivelurile, 
componența organelor puterii de 
stat pe plan central și local re
flectă pe deplin caracterul muncito
resc al partidului și statului nostru.

Evoluția țării .noastre demon
strează câ pe măsura maturizării 
socialismului, a dezvoltării bazei 
tehnico-materiale și perfecționării 
relațiilor sociale, rolul conducător al 
clasei muncitoare nu se diminuează, 
nu se atrofiază, ci crește și se adîii- 
cește. (Vezi Nicolae Ceaușescu : Cu. 
vîntare la plenara C.C. al P.C.R. 
din 10—11. II. 1971, capitolul „Rolul 
și atribuțiile sindicatelor in etapa 

actuală a construcției socialiste din 
patria noastră" ; „Lupta de clasă" 
nr. 9 din 1970, articolul „Clasa 
muncitoare — forța conducătoare 
in România socialistă").

Dezvoltarea puternică și în ritm 
susținut a industriei și celorlalte 
ramuri ale economiei, a determinat 
și determină creșterea continuă și 
rapidă a rindurilor clasei munci
toare. Dacă în 1938 în România 
existau circa 1 milion de munci
tori, iar în 1950 — 1 223 000, în 
anul 1970 numărul lor a ajuns la 
3 836 000. Ca urmare a creșterii 
mai accentuate a numărului mun
citorilor, în comparație cu alte ca
tegorii de salariați, ponderea lor în 
totalul salariaților a crescut de la 
57,6 la sută în 1950, la peste 75,2 
la sută în 1970. Deosebit de semni
ficativ este faptul că în condițiile 
creșterii masive a numărului de 
muncitori din sectoare cum sînt 
construcțiile, întreprinderile de me
canizare a agriculturii, creșterea cea 
mai importantă au înregistrat-o 
muncitorii din marea producție in
dustrială, astfel că în prezent co- 
vîrșltoarea majoritate a clasei mun
citoare este legată de forma cea 
mai înaltă a producției sociale — 
industria.

Politica partidului de repartizare 
armonioasă a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării deschi
de noi posibilități atît pentru creș
terea numerică a clasei muncitoare, 
cit și pentru sporirea influenței 
sale în viața social-politică din 
toate județele țării.

Creșterea numerică a clasei mun
citoare aduce in rîndurile ei oameni 
din alte medii sociale. — unele tră
sături negative de comportament 
care se mai întâlnesc în diferite 
întreprinderi fiind legate în bună 
măsură tocmai de acest fenomen. 
Clasa muncitoare și-a dovedit însă 
pe deplin capacitatea de a asimila 
și educa noile generații de munci

tori ; evident însă că aceasta cere 
în continuare o activitate fermă, 
perseverentă de educare, pătrunsă 
de înaltă responsabilitate socială.

Elementul definitoriu al evoluției 
clasei muncitoare din România în 
anii construcției socialismului îl 
constituie totodată schimbările de 
ordin calitativ. Drept urmare a 
orientării partidului nostru către 
dezvoltarea prioritară a ramurilor 
celor, mai moderne ale progresului 
tehnic, a sporit mai rapid numărul 
muncitorilor din ramurile de spe
cializare tot mai înaltă — ale con
strucțiilor de mașini și prelucrării 
metalelor, metalurgiei, chimiei, e- 
nergiei electrice. Astfel, din totalul 
creșterii numărului de muncitori în 
industrie, în perioada 1950—1970 
peste 48 la sută a revenit acestor 
ramuri.

Noile utilaje și tehnologii, perfec
ționarea necontenită a producției 
cer din partea muncitorilor o cali
ficare superioară și un nivel de 
cultură tot mai înalt, un orizont 
larg, cuprinzind tot mai multe cu
noștințe științifice. O înrîurire po
zitivă au exercitat și exercită in 
acest sens complexul de măsuri 
adoptate de partid și de stat pen
tru mărirea duratei învățămîntului 
obligatoriu, extinderea învățămîn
tului mediu de specialitate, dezvol
tarea învățămîntului profesional, 
perfecționarea învățămîntului se
ral și fără frecvență, a cursu
rilor de calificare, cursurile de re
ciclare. Din rîndurile clasei munci
toare se formează necontenit un 
mare număr de ingineri, specia
liști de tot felul. Proporția munci
torilor calificați a depășit patru 
cincimi din total (în industrie fiind 
considerabil mai ridicată). Se poate 
aprecia că avem astăzi o clasă 
muncitoare cu un nivel de pregăti
re profesională și culturală ce nu 
suferă nici o comparație cu trecu
tul și se află într-un proces de con
tinuă ascensiune.

Creșterea rolului și ponderii ac
tivității intelectuale în ansamblul 
activității productive a muncitorilor, 
însușirea cu caracter necesar a unor 
cunoștințe științifice din diverse 
domenii constituie elemente impor
tante ale procesului de atenuare a 
deosebirilor esențiale dintre munca 
fizică și munca intelectuală, pro
ces legic al înaintării spre comu
nism.

Rolul conducător al clasei mun
citoare se manifestă și prin aceea 
că ea insuflă întregii societăți tră
săturile înaintate ale conștiinței 
muncitorești — spirit revoluționar, 
fermitate și dîrzenie. disciplină și 
capacitate de organizare, devota
ment neclintit față de cauza socia
lismului, față de interesele vitale 
ale națiunii noastre, patriotism fier
binte și internaționalism consec
vent — conștiință care nu este nici 
ea statică, ci, sub influența trans
formărilor generale din societate,, 
a activității ideologice-edueative' 
desfășurate de partid, se dezvoltă 
și devine mereu mai înaltă.

Rolul hotărîtor al clasei munci
toare este stimulat totodată de 
amplul proces al extinderii și adîn
cirii democrației, promovat cu con
secvență de către partid. Conside- 
rînd — așa cum arăta secretarul 
general al partidului nostru — că 
„nu se poate vorbi de socialism 
dacă nu luăm măsuri ca clasa mun
citoare, in numele căreia se guver
nează, să-și îndeplinească intr-a
devăr rolul conducător șl să parti
cipe la guvernarea societății", 
partidul și statul nostru au luat în 
ultimii ani un șir de măsuri me
nite să asigure dezvoltarea largă 
a inițiativei muncitorilor în dubla 
lor calitate, de producători nemij
lociți și stăpîrii ai mijloacelor de 
producție, participarea lor intensă 
la conducerea economiei, a vieții 
sociale în ansamblu, intre care a- 
mintim : crearea noilor forme de
mocratice de conducere, cum sînt 
comitetele și consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi și centrale 
industriale, instituționalizarea adu
nărilor generale ale oamenilor mun

cii ca tor suprem de conducere mun
citorească a întreprinderilor, spori
rea atribuțiilor organizațiilor de 
partid și de sindicat, participarea de 
drept a reprezentanților organizații
lor sindicale in organele colective 
de conducere ale ministerelor etc.

Nici o altă clasă sau categorie 
socială, ci numai și numai clasa 
muncitoare, în virtutea trăsăturilor 
ei moral-politice pe plan social, a 
intereselor sale fundamentale de 
clasă, a misiunii sale istorice, poa
te asigura conducerea întregii socie
tăți pe calea socialismului și comu
nismului.

Alături de clasa muncitoare, o 
forță socială de bază a societății 
românești o reprezintă țărănimea. 
Multă vreme, înainte de apariția 
pe arena istoriei a clasei muncitoa
re, țărănimea a constituit cea mai 
importantă forță a progresului so
cial, purtătoarea năzuințelor de 
libertate și dreptate socială ale po
porului. Pornind de la înțelegerea 
adîncă a locului țărănimii în struc
tura populației muncitoare și în 
luptele sociale, de la aprecierea jus
tă a potențialului ei revolu
ționar, Partidul Comunist Român 
și-a luat asupra sa sarcina istorică 
de a făuri alianța muncitorească- 
țărănească, alianță care: a) s-a dove
dit forța socială hotăritoare in cu
cerirea puterii din miinile claselor 
exploatatoare și făurirea orînduiril 
noi, socialiste ; b) este temelia so
cială a statului, a orînduirii noas
tre. Cooperativizarea agriculturii a 
atras după sine schimbări calitative 
fundamentale in rîndurile țărănimii. 
Ea a făcut saltul de la mica pro
prietate individuală la proprietatea 
socialist-cooperatistă, înfățișîndu-se 
acum ca o clasă nouă, omogenă, cu 
un ideal social unitar, cu un nivel 
cultural-politic tot mai ridicat.

Procesul de modernizare a agri
culturii și a întregii economii, 
creșterea ponderii industriei, con

strucțiilor, a activităților legate de 
sfera serviciilor, sporirea gradului 
de înzestrare tehnică a agriculturii 
determină ^liberarea treptată a unei 
părți a forței de muncă din mediul 
rural și trecerea ei in alte ramuri 
de activitate. Această restringere 
numerică și ca pondere nu înseam
nă Insă reducerea rolului țărăni
mii în societate, ci este însoțită, 
dimpotrivă, de o creștere a rolului 
ei social. La aceasta contribuie, pe 
de o parte, faptul că agricultura 
deține o pondere însemnată in 
crearea venitului național și a bu
nurilor necesare populației. Com
bătând unele tendințe din trecut, 
de subapreciere a agriculturii, 
partidul și statul nostru au adoptat 
in perioada ultimilor ani ample 
măsuri, în scopul făuririi unei agri
culturi moderne, multilateral dez
voltate, care să asigure an de an 
producții tot mai mari și mai di
versificate. Dezvoltarea bazei ma
teriale a agriculturii, măsurile pen
tru ridicarea nivelului de instruire 
tehnico-științifică și de cultură ge
nerală al maselor țărănești, pentru 
creșterea gradului de civilizație al 
vieții .satelor, asigură o mai înaltă 
eficiență a activității productive a 
acestei clase, valorificarea socială 
mereu crescîndă a potențialului ei.

Concomitent cu transformările în 
modul de existență al țărănimii, 
s-a schimbat și se schimbă și pro
filul ei spiritual. Ea și-a for
mat și iși dezvoltă un nou 
mod de gindire, dezbărat de 
individualism, se ridică din ce 
în ce mai mult la înțelegerea inte
reselor colective, generale. Prin 
modul ei de viață și activitatea ei, 
țărănimea noastră se manifestă ca 
o clasă devotată socialismului, ho- 
tărîtă să pășească mereu înainte, 
pe calea cooperativei agricole, spre 
faza superioară a noii orinduiri — co
munismul. (Vezi Nicolae Ceaușescu : 
Expunere la congresul cooperati
velor agricole de producție, martie 
1966).

La stimularea energiei sociale a 
țărănimii contribuie, de asemenea, 
adîncirea democratismului socialist. 
Măsurile privind perfecționarea or
ganizării, planificării și conducerii 
agriculturii, crearea organizației 
proprii a țărănimii cooperatiste 
(uniunile județene și Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole 
de Producție), consacrarea adunării 
generale a cooperatorilor ca for 
suprem de conducere a cooperati
vei, crearea consiliilor intercoope- 
ratiste etc. au creat un cadru pro
pice manifestării inițiativei crea
toare a țărănimii, participării ei 
directe și active la soluționarea sar
cinilor multiple și complexe de care 
depinde progresul agriculturii. (Vezi 
„Scinteia" din 4. V. 1971, articolul 
„Schimbările profunde in structura 
societății noastre — rod al forței 
înnoitoare a P.C.R. Țăranii").

Ca societate care, prin însăși na
tura sa, se întemeiază pe știință, 
pe înglobarea celor mai avansate 
cuceriri ale culturii, socialismul 
determină creșterea considerabilă 
a rolului intelectualității in întrea
ga viață socială.

Avînd vechi tradiții de gîndira 
și de acțiune înaintată, de strinse le
gături cu lupta clasei muncitoare 
(participarea celor mai prestigioși 
intelectuali la lupta de eliberare, so
cială și națională a poporului este 
o caracteristică a societății româ
nești), intelectualitatea noastră s-a 
alăturat cu elan operei de construc
ție socialistă, care i-a creat cele 
mai largi posibilități de fructifica
re a capacităților de muncă 
și de creație. în acest pro
ces, vechile și noile generații de in
telectuali s-au sudat organic intr-un 
unic detașament, factor important 
al făuririi noii orinduiri, sprijin de 
nădejde al partidului.

înseși cerințele cu caracter o- 
biectiv ale dezvoltării tehnico-ma
teriale și culturale a societă
ții socialiste, înrădăcinarea și 
generalizarea celor mai noi cu
ceriri tehnico-științifice, ca pro
ces permanent, împletirea tot mai 

strînsă a științei cu producția 
materială — toate determină accen
tuarea rolului intelectualității, ală
turi de ceilalți oameni al muncii, 
sub conducerea clasei muncitoare, în 
procesul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate. Cores
punzător acestui rol, partidul se 
îngrijește de atragerea sistema
tică și consultarea specialiștilor 
la elaborarea tuturor deciziilor 
importante pentru activitatea eco
nomică și social-politică, urmărind 
ca intelectualitatea, potrivit respon
sabilităților sociale ce-i incumbă, 
să-și aducă întreaga contribuție la 
opera de oonstrucție socialistă.

Paralel cu creșterea importanței 
sociale a intelectualității, au avut 
loc modificări în structura internă 
a acestei categorii sociale. O mare 
pondere dețin în rîndurile ei In
telectualii formați în anii socialis
mului, proveniți mai ales din rîn- 
duirile maselor muncitoare de' la o- 
rașe și sate și modelați, de la bun 
început, îin spiritul socialismului. 
Este de remarcat, de asemenea, 
ca o reflectare a industrializării, 
creșterea considerabilă a pon
derii intelectualității tehnice. 
(Vezi Nicolae Ceaușescu : Cuvintare 
la deschiderea noului an universitar. 
2.X. 1971 ; „Lupta de clasă" nr. 
4/1971, articolul : „Intelectualitatea 
în societatea noastră socialistă").

Structura socială a României cu
prinde și alte grupuri de oameni al 
muncii — funcționari, meseriași 
cooperatori, ca și un mic procent 
de țărani cu gospodării individuale 
(din zone în care cooperativizarea 
nu și-ar avea o bază economică co
respunzătoare) și meseriași cu ate
liere particulare.

Multiplele transformări petrecute 
în structura socială a societății 
noastre, noile raporturi dintre cla
se și din interiorul acestora au ca 
rezultantă unitatea socialistă a po
porului, continua întărire a coeziu
nii oamenilor muncii în jurul for
ței politice conducătoare a societă
ții — Partidul Comunist Român. 
(Vezi „Lupta de clasă" nr. 3/1971, 
articolul „Victoria socialismului și 
unitatea social-politică a întregului 
popor").

Factorul obiectiv fundamental al 
acestei unități, temelia pe care s-a 
clădit și se dezvoltă este proprieta
tea socialistă aaupra mijloacelor do 
producție, care creînd relații de tep 
nou între oamenii muncii a dat 
naștere comunității intereselor eco
nomice fundamentale ale tuturor 
claselor și categoriilor sociale. Po
ziția egală — de stăpîn — față de 
mijloacele de producție conferă tu
turor claselor sociale o situație de 
egalitate socială, ele pârtiei,pînd in 
virtutea acelorași drepturi și fără 
nici un fel de discriminare la re
zolvarea problemelor fundamentale 
ale societății.

Dispariția din societate a claselor 
exploatatoare, apropierea treptată 
jntre clasele și grupurile de oameni 
ai muncii sub raportul situației lor 
obiectiv egale față' de mijloacele 
de producție, procesul de ștergere 
treptată a deosebirilor esențiale 
dintre munca fizică și cea Intelec
tuală,^'âintre sat și oraș reflectă 
conținutul procesului de omo
genizare socială caracteristic so
cietății socialiste dezvoltate, pro
ces care se va încheia în 
comunism, prin dispariția completă 
a deosebirilor de clasă. Concomitent 
cu omogenizarea socială, în societa
tea noastră au loc importante pro
cese de diferențiere socio-profesio- 
nală, determinate de diversificarea 
economiei și a vieții sociale. Aces
tea nu introduc insă deosebiri so
ciale, ci se desfășoară pe fondul 
general și decisiv al apropierii cla
selor și grupurilor sociale.

Un factor de prim ordin șl uni
tății poporului nostru îl constituie 
victoria deplină a ideologici clasei 
muncitoare — ideologia marxist- 
leninistă, devenită ideologia călăuzi
toare a întregii societăți. Totodată, 
munca ideologico-educativă a parti
dului pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste, pentru înfrîngerea și eli
minarea mentalităților înapoiate, de 
esență burgheză și mic-burgheză — 
individualismul și parazitismul, 
parvenitismul, inechitatea, spiritul 
aristocratic, mentalitățile tehnocra
tice etc. — contribuie la gene
ralizarea profilului moral al omu
lui înaintat, constructor al socialis
mului, la omogenizarea spirituală a 
întregului popor. De altfel, tocmai 
acesta este sensul Programului a- 
doptat de recenta plenară a p.C. al 
P.C.R., pentru îmbunătățirea activi
tății ideologice, ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și educația 

' socialistă a maselor, pentru ■ așeza
rea relațiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii și echită
ții socialiste și comuniste, pro Dr. Marin NEDELEA

*

In atenția cititorilor 
acestei rubrici

Continuind publicarea sistematică a consultațiilor 
asupra principalelor teme abordate in programele 
cursurilor de partid, ziarul iși propune să Ie alter
neze cu o rubrică de RĂSPUNSURI IA 8NTREBARK.E 
CITITORILOR, in legătură cu diferitele probleme 
de actualitate ale politicii interne și internaționale 
a partidului.

Pentru a putea contribui la clarificarea acelor în
trebări sau aspecte care revin mai des în cadrul se- 
minariilor, dezbaterilor, ziarul va conlucra cu 
cabinetele de partid, cu punctele de Informare 
și documentare organizate în întreprinderi, insti
tuții, la sate.

în același timp, ne adresăm propagandiștilor, lec
torilor, cursanților, tuturor activiștilor din acest 
domeniu, rugîndu-1 să adreseze asemenea întrebări 
șl direct redacției.

Următoarea consultație pe care o vom publica 
va avea ca temă DEMOCRAȚIA SOCIALISTA șl 
va apărea peste două săptămînl.

Reamintim că pînă acum au lost publicate con
sultațiile :

1. ELEMENTE DEFINITORII ALE ETAPEI FĂURIRII 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOL
TATE. („Scînteia" din 3 noiembrie 1971).

2. CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂTOR AL PARTI
DULUI — CERINȚA LEGICA A DEZVOLTĂRII SOCIE
TĂȚII NOASTRE SOCIALISTE („Scînteia" din 10 
noiembrie 1971).

gram al cărui obiectiv îl constituie 
făurirea . conștiinței socialiste u- 
nice a tuturor oamenilor muncii. 
(Vezi Nicolae Ceaușescu : Expune
re la plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971).

La întărirea unității și coeziunii 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, a întregului 
nostru popor, contribuie într-o 
mare măsură politica marxist-leni- 
nistă a partidului în problema na
țională, aplicarea fermă, fără aba
teri, a principiului deplinei egalități 
in drepturi a tuturor cetățenilor ță
rii.

Structura socială nouă, procesul 
de omogenizare constituie una din 
trăsăturile fundamentale ale dez
voltării națiunii noastre socialiste 
(politica partidului în problema na
țională, problemele dezvoltării na
țiunii noastre socialiste vor forma 
obiectul unor consultații distincte).

Vorbind despre unitatea poporu
lui în socialism, nu avem în vedere 
o unitate absolută, metafizică, în 
care ar înceta manifestarea orică- 

. ror contradicții. Ca orice organism 
social, care se dezvoltă în virtutea 
legilor dialecticii, societatea socia
listă cunoaște, în evoluția ei, di
verse contradicții, inclusiv contra
dicții apărute pe baza unor intere
se specifice ale diferitelor clase și 
pături sociale. Alianța între clasa 
muncitoare și țărănime, de pildă, 
s-a făurit în condițiile existenței u- 
nor contradicții intre muncitori și 
țărani în perioada dinaintea coo
perativizării. Ca rezultat al politicii 
partidului, și îndeosebi al cooperati
vizării complete a agriculturii, aces
te contradicții s-au diminuat mult, 
dar n-au dispărut încă nici azi cu 
desăvîrșire ; partidul și statul nos
tru țin, seama de aceasta în stabi
lirea raporturilor dintre prețurile 
industriale și cele agricole, în poli
tica de ridicare treptată a condiți
ilor social-economice de la sate la 
nivelul celor de la oraș. Anumite' 
contradicții sociale pot genera, de 
asemenea, decalajele dintre venitu
rile oamenilor muncii, persistența 
unor rămășițe ale vechiului în gîn- 
dire și morală, influența mentalită
ților și concepțiilor moștenite de la 
burghezie.

Fără a nega sau ignora existența 
contradicțiilor în socialism, parti
dul și statul nostru se străduiesc să 
sesizeze și să dezvăluie la timp ca
racterul acestora, să acționeze în 
mod conștient pentru soluționarea 
lor, în concordanță cu interesele 
societății socialiste, îneît ele să nu 
poată, căpăta forme antagoniste. 
Soluționarea contradicțiilor asigură 
consolidarea unității poporului, ri
dicarea ei pe o treaptă superioară.

Nu poate fi ignorat nici faptul că 
în societatea socialistă mai pot per
sista elemente ostile, care tînjesc 
după privilegiile pierdute. Dar a- 
cestea sint elemente răzlețe din 
t>unct de vedere social, care nu pot 
reprezenta un pericol real pentru 
orînduirea socialistă. Poporul nos
tru, devotat trup și suflet socialis
mului, dispune el însuși de toate 
mijloacele necesare pentru a-i face 
inofensivi pe cei care ar încerca 
să submineze noua orinduire. Nu 
există forță în lume capabilă să 
smulgă poporului român marile 
sale cuceriri dobîndite prin lupte 
eroice, să-1 întoarcă înapoi de pe 
calea socialismului și comunismu
lui.

Omogenitatea crescîndă a socie
tății, coeziunea politică a poporului 
reprezintă puternici factori de ac
celerare a progresului, de amplifi
care a energiilor poporului. Unit, 
poporul poate să-și desfășoare cu 
succes. activitatea sa constructivă, 
să înainteze sigur spre împlinirea 
țelurilor și aspirațiilor lui, să facă 
față oricăror încercări, să-și apere 
și să-și dezvolte marile lui cuce
riri sociale revoluționare, care-i a- 
sigură o viață nouă, intr-o țară li
beră și independentă.

Tn concordanță cu situația istori
că. concretă existentă în țara noas
tră în etapa actuală, coeziunea oa
menilor muncii îmbracă formă ins
tituțională a Frontului Unității So
cialiste, organism politic permanent, 
a cărui constituire a reprezentat un 
moment nou în dezvoltarea supra
structurii societății noastre, un im
portant pas în evoluția vieții poli
tice.

Factorul hotărîtor care chezășu- 
lește forța, trăinicia și unitatea o- 
rînduîriî socialiste, nucleul în jurul 
căruia s-a realizat și se Cimentează 
coeziunea întregului popor este 
Partidul Comunist Român — de
tașamentul de avangardă al clasei 
muncitoare, al maselor celor ce 
muncesc. Toate etapele procesului 
istoric de realizare a unității poli
tice și sociale a societății noastre 
sînt legate indisolubil de inițiativa 
revoluționară a partidului, de exer
citarea rolului său conducător în 
lupta pentru socialism.

Politica de întărire a unității șl 
coeziunii poporului, promovată cu 
consecvență de către Partidul Co
munist Român, răspunde unor pro
cese obiective, este o politică ști
ințifică, de largă perspectivă, co
respunzătoare spiritului marxism- 
leninismului și cerințelor construc
ției socialiste, ale dezvoltării spr» 
comunism.

T8®
Care vor fi principalele 

modificări în structura 

economică a țării noastre ?

In concepția partidului nostru, o economie modernă — ta princi
pală condiție a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate — 
reprezintă un complex național armonios care îmbină în mod rațional, 
intr-o structură echilibrată, industria, agricultura, construcțiile, trans
porturile, serviciile, cercetarea științifică, sistemul de pregătire, per
fecționare și antrenare în viața economică și socială a forței de muncă, 
domenii a căror dezvoltare asigură folosirea cu maximă eficiență a 
resurselor materiale și umane ale țării.

Făurirea acestui complex național armonios, într-o structură echi
librată, vizează IMPULSIONAREA PROCESULUI DE TRANSFOR
MARE A ROMÂNIEI ÎNTR-O ȚARA INDUSTRIAL-AGRARA, întă
rirea poziției industriei ca ramură conducătoare în economie, creșterea 
mai accentuată a forțelor de producție în cadrul accsteî ramuri, ampli
ficarea aportului industriei la crearea venitului național. Potrivit 
prevederilor cincinalului, în 1975 contribuția industriei la crearea veni
tului național va fi de 69,9 la sută, față de 60,3 la sută în anul 1970 
și 41 la sută în anul 1950. RAMURILE DE PRODUCȚIE NEAGRICOLE 
(industria, construcțiile, transporturile și telecomunicațiile, circulația 
mărfurilor) VOR ASIGURA CIRCA 85 LA SUTA DIN VALOAREA 
NOU CREATA DE SOCIETATE IN ANUL 1975, comparativ cu circa 
77 Ia sută, cit a fost această contribuție în anul 1970, ,ceea ce con
feră MAI MULTA STABILITATE CREȘTERII VENITULUI NATIO
NAL, SURSELOR PRINCIPALE DE FORMARE A ACESTUIA, APRO
PIIND STRUCTURA LOR DE CEA A ȚARILOR PUTERNIC IN
DUSTRIALIZATE. Procesul de anvergură al consolidării locului 
industriei în crearea venitului național este reflectat și de dezvoltarea 
componentelor de bază ale acesteia — energia electrică, metalurgia, 
construcțiile de mașini și chimia — în sensul că va crește neincetat 
aportul lor Ia mărirea volumului producției industriale (de la 50,1 la 
sută în anul 1970, la 55,9 la sută în anul 1975), a produsului social (do 
la 28,9 la sută, la 35,1 la sulă în aceeași, perioadă) și, implicit, a veni
tului național.

Realizarea acestor schimbări calitative în privința asigurării stabi
lității surselor de creștere a produsului social și venitului național nu 
minimalizează deloc, ci, dimpotrivă, determină în continuare CONSO
LIDAREA LOCULUI AGRICULTURII ÎN COMPLEXUL ECONOMIC 
NAȚIONAL, CA AL DOILEA SECTOR DUPĂ IMPORTANȚA. ÎN 
CARE SE CREEAZĂ VALOAREA NOUA, OBȚINUTĂ DE SOCIE
TATE. Producția agricolă va reprezenta mult timp de-acum înainte o 
sursă importantă de sporire a venitului național, deși contribuția el 
este într-o scădere relativ continuă. IN ANSAMBLUL PRODUCȚIEI 
AGRICOLE INSĂ, O TOT MAI MARE CREȘTERE ARE PRODUC
ȚIA ZOOTEHNIEI, cu o activitate semiindustrială și o productivitate 
a muncii superioară, a cărei pondere s-a amplificat continuu, de la 
36,8 la sută în anul 1965, Ia 41,2 la sută în anul 1970, urmind ca la 
sfirșitul cincinalului actual aceasta să se ridice la circa 50 la sută, 
după unele calcule sumare. O ASEMENEA BALANSARE ÎNTRE 
VALOAREA PRODUCȚIEI VEGETALE ȘI ANIMALE ÎN ANSAM
BLUL PRODUCȚIEI AGRICOLE A ȚĂRII ESTE DE NATURĂ SA 
DEFINEASCĂ O ALTA SCHIMBARE FUNDAMENTALA ÎN STRUC
TURA ECONOMIEI NOASTRE care — asociată cu existența celor 
2,1 milioane ha terenuri irigate și 2 milioane ha terenuri ferite de 
inundații — oferă dimensiunea dezvoltării agriculturii socialiste, 
precum și certitudinea amplificării aportului ei absolut Ia creșterea 
venitului național.

Desigur, s-ar putea face și alte considerații realiste asupra modifi
cărilor în structura economiei noastre, prin prisma celorlalte ramuri 
ale producției materiale, a prevederilor insuflețitoare în multiple 
domenii ale actualului plan cincinal. Important este să subliniem că 
TOATE ACESTE SCHIMBĂRI CALITATIVE PE TARÎM ECONOMIC 
SE REFLECTA NEMIJLOCIT ÎN VIATA SOCIALA A ROMÂNIEI, 
A TUTUROR JUDEȚELOR PATRIEI. Ăr fi multe de spus în legă
tură cu creșterea neîncetată a nivelului de trai al populației, cu spo
rirea „stocului" do cunoștințe al fiecărui individ și al întregii societăți 
și altele. Remarcabilă ni se pare insă MODIFICAREA CALITA
TIVA IN STRUCTURA ȘI UTILIZAREA FORȚEI DE MUNCA A 
ȚARII. Se știe, în acest sens, că în economia națională se vor crea 
circa un milion de noi locuri de muncă, că din agricultură vor fi 
atrase 400 mii persoane, ceea ce va asigura creșterea la 80 Ia sută, în 
anul 1975, a ponderii populației ocupate în ramurile neagricole din to
talul populației ocupate. Aceasta va determina, deci, schimbări calita
tive în structura pe ramuri a populației, prin scăderea ponderii celo# 
din agricultură și mărirea ponderii celor din industrie, a rindurilor cla
sei muncitoare — clasă conducătoare în societate — mutații cu efecte 
pozitive directe asupra productivității sociale a muncii, a venitului na
țional și bunăstării poporului.. Nu este vorba numai de antrenarea în 
muncă, în forme mai disciplinate1,'mai bine organizate, a acestor sala- 
riați, dar și de faptul că o bună parte din ei vor fi folosiți în sectoarele 
educației, culturii, științei, sănătății, ale serviciilor (volumul serviciilor 
este prevăzut să crească cu 55—61 la sută), caracteristică a țărilor dez
voltate. Această realizare atestă CAPACITATEA SOCIETĂȚII NOAS
TRE SOCIALISTE DE A ALOCA FONDURI TOT MAI MARI, DE A 
ÎNDREPTA O PARTE DIN FORȚA DE MUNCA TN DIRECȚIA ACTI
VITĂȚII,OR DE SERVICII, CULTURALE, EDUCAȚIONALE Ș.A. 
ALE MASELOR DE OAMENI AI MUNCII, indiciu sigur al unui grad 
sporit de bunăstare și civilizație.

Pe drept cuvânt se apreciază că CINCINALUL 1971—1975 ESTE 
„CINCINALUL CALITĂȚII", al adîncirii schimbărilor șî trăsăturilor 
proprii calitative în structura economică si socială a țării noastre, 
aceasta devenind in următorii ani mai eficientă, întregul ansamblu 
ai dezvoltării economice și sociale fiind mai echilibrat, mai robust 
în raport cu cerințele revoluției tehnico-științifice contemporane și 
ale apropierii României de nivelul statelor avansate pe plan mondial.

Prof. unlv. dr. Constantin IONESCU

r,
Din novo arhftecturd a orașului Tîrgovișts 

Foto : S. Cristian
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REVITALIZAREA BRIGĂZILOR 
ARTISTICE DE AGITAȚIE-

9 

cerință stringentă 
a muncii politice de masă 
____ _____________________ A

Clți din cei care, despîcînd firul în patru, au teoretizat steril utili- existenței pe scenele avalanșei de concursuri de cele mal diverse ti-
tatea sau inutilitatea brigăzilor artistice de agitație, au cunoscut emo- puri. Exacerbind veleitățile „artistice", neglijîndu-și vocația firească,
ționantul lor moment inaugural ? Cîți pot să evoce spontaneitatea brigăzile au fost amenințate la un moment dat, dacă nu cu dispariția
apariției lor, in hala cuptoarelor de la_ Combinatul siderurgic din totală, cel puțin cu devitalizarea ca gen. Iată pentru ce sînt mai mult

Pe P^a}f°rma camionului de 15 tone care se construia cu decît bine venite măsurile din ultimul timp privind extinderea acestei
hi urmă la uzina „23 August" din Capitală, sau într-una atît de eficiente forme a muncii politice de masă. Realitățile din ju-

din secțiile uzinei de autocamioane „Steagul roșu" Brașov ? Născute dețe, situațiile concrete intîlnite cu prilejul anchetei noastre au con-
ca un reikpc al problemelor de muncă și etică ale diferitelor colective, firmat aprecierile formulate, impunînd o clarificare neîntârziată a pro-
brigazue de agitație și-au schimbat de-a lungul anilor profilul, și-au filului și a atribuțiilor ce revin brigăzilor artistice de agitație. Din
înlocuit „salopeta" de lucru cu care apăruseră la început în fața mun- multitudinea întrebărilor cu care se confruntă ele în perioada de față,
citorilor cu un „costum"- pestriț de revistă, și-au stabilit noul loc al am ales două — a căror actualitate se detașează cu precădere.

100 de ani de la nașterea lui I. C Frimu

Sesiune festivă a Academiei
La Academia Republicii Socialiste 

România, marți a avut loc o sesiune 
festivă de comunicări consacrată îm
plinirii a 100 de ani de la nașterea 
lui I. C. Frimu, militant de frunte 
al mișcării noastre muncitorești, 
luptător înflăcărat pentru eliberarea 
socială și națională a poporului nos
tru. .

La sesiune au participat academi
cieni, cadre didactice universitare, 
cercetători, un numeros public.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei, care a arătat că 
prin această sesiune Academia se

alătură sărbătoririlor pe care clasa 
muncitoare, poporul român, partidul 
nostru comunist le consacră celor 
care prin lupta și jertfa lor au des
chis calea spre anii luminoși ai fău
ririi României socialisțe.

în continuare, acad. P. Constanti- 
nescu-lași a prezentat comunicarea 
„I. C. Frimu, omul și activitatea po
litică", iar Augustin Deac, director 
adjunct al Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., a vorbit despre „Activi
tatea publicistică a lui I. C. Frimu".

(Agerpres)

Vernisajul expoziției 
„Arta barocă din Boemia"

FAPTUL
DIVERS
Cel mai bun
medicament

Armă critică, formă vie 

a muncii politice- 

educative sau program 

de varietăți ?
Iată o dilemă a cărei rezolvare 

pare, cel puțin la prima vedere, ex
trem de simplă. Nici unul din inter
locutorii noștri nu a afirmat teore
tic primatul estradei asupra caracte
rului concret, de lucru al brigăzilor. 
Și totuși, în practică, la concursurile 
republicane sau la cele județene, 
spectatorii au avut prilejul să vadă 
zeci și zeci de astfel de formații me
tamorfozate în „mini-estrade“, lip
site de har, de haz, ca și de toate 
atributele elementare ale acestui gen 
dificil.

— De multe ori — ne spune CON
STANTIN BOTA, președintele Con
siliului județean al sindicatelor Sibiu 
— i-am întrebat pe președinții unor 
comitete sindicale de ce programele 
de brigadă se îneacă în generalități, 
de ce aceleași și aceleași texte, de fac
tură revuistică, pot fi întîlnite luni 
in șir în spectacolele prezentate ? 
Răspunsul primit m-a deconcertat 
pur și simplu : „Pentru că ne lip
sesc... subiectele". In întreprinderi în 
care zilnic se petrec zeci și zeci de 
evenimente, de mai mică sau de mai 
mare importanță, unde lucrează sute 
sau mii de muncitori — sursă ine
puizabilă a unor informații bogate 
și diverse, organele sindicale se plîn- 
geau de lipsă de subiecte.

Această „teamă" de concret, a- 
ceastă evitare a problemelor reale 
ale colectivelor a fost sesizată cu 
prilejul unei recente dezbateri orga
nizate de consiliul sindical județean. 
Discutîndu-se despre, brigăzi, s-a 
confruntat activitatea unora dintre 
ele cu realitățile nemijlocite ale pro
cesului de producție din întreprin
derile respective. Iată cîteva conclu
zii referitoare la 6ituația din primele 
opt luni ale anului :

...La Uzina de piese auto Sibiu, 
unde exista o brigadă de agitație pe 
uzină și cinci brigăzi pe secții, pro
gramele au fost cel mai adesea ge
nerale. în acest timp, 30,6 la sută din 
totalul salariaților nu iși realizaseră 
norma, se înregistraseră 7 467 om- 
zile absențe nemotivate și 26 108 om- 
zile învoiri. Asupra acestor aspecte, 
brigada păstrase „discreție" absolută.

...La întreprinderea „8 Mai" —Me
diaș, cele două brigăzi din secții do
vedeau, prin programele prezentate, 
că nu știau nimic despre refuzurile 
de calitate în valoare de 1 591 000 lei 
pe care le primise întreprinderea, ca 
și de cele 10 824 om-zile absențe ne
motivate.

Exemplele nu sînt singulare. De 
curînd — după cum transmite cores
pondentul nostru I. Bartunek — cu 
prilejul unui schimb de experiență 
de la Odorheiul Secuiesc, cele cîteva 
brigăzi prezente (extrem de puține 
față de numărul întreprinderilor din 
localitate) au apărut pe scenă cu 
programe elaborate cu luni de zile 
în urmă. Toate acestea ilustrează 
pregnant îndepărtarea brigăzilor ar
tistice de agitație de viața de zi cu 
zi a întreprinderii, de problemele cu 
care se confruntă colectivele de 
muncitori. Sub ofensiva unor așa- 
zise modalități „artistice", funcția lor 
politică, educativă a fost cu timpul 
estompată. Iată principala greșeală 
comisă în acest domeniu de acti
vitate.

Unul din interlocutorii noștri, MA
RIA ȘOAITA, președintele comite
tului de sindicat de la întreprinde
rea textilă „Libertatea" din Sibiu, 
preciza în acest sens :

— Este simplu ca pentru o anu
mită abatere săvîrșită în cadrul pro
cesului de producție un muncitor să 
f:e penalizat administrativ. Simplu, 
dar poate nu întotdeauna eficace. De 
multe ori, munca politică se dove
dește mult mai convingătoare. 
Brigada artistică de agitație își 
poate asuma cu mari șanse de 
reușită această sarcină, cum de alt
fel se și procedează în întreprinde
rea noastră. în luna august, pentru 
a aminti un exemplu mai recent, la 
țesătorie calitatea a fost mai slabă 
ca oricînd. Și atunci a intervenit 
brigada : în 24 de ore a fost prezen
tat un spectacol care ataca frontal 
deficiențele și nominaliza pe cei vi- 
novați. Zece minute de haz, ore în
tregi de comentarii acide și efectele 
s-au arătat neîntîrz’at : fără a mai 
fi nevoie de alte intervenții, în săp- 
tămînile ce au urmat calitatea pro
ducției a revenit la normal. Dar ar 
fi greșit să limităm perimetrul ini
țiativelor brigăzii de agitație doar la 
problemele legate de procesul de 
producție. Ele pot să intervină cu 
real succes în dezbaterea unor pro
bleme cu caracter educativ, în per
fecționarea relațiilor dintre oameni, 
în întronarea în viața colectivului a 
principiilor, a normelor moralei so
cialiste. Viața oamenilor, frămîntă- 
rile lor își pot afla un corespondent 
expresiv în programele brigăzilor de 
agitație, al căror criteriu de apre
ciere trebuie să fie eficiența pe toa
te planurile, materiale și spirituale.

Așadar,' o primă condiție a unei 
prezențe viabile a brigăzilor artis
tice de agitație o constituie legarea 
acestora de viața colectivului în mij
locul căruia trăiesc, abandonarea ve
leităților revuistice în favoarea unor 
intervenții hotărite și prompte, rea
lizate direct și expresiv, cu mijloa
cele specifice genului.

Cea de-a doua condiție depinde de 
rezolvarea cu succes a altei dileme 
in fața căreia se află brigăzile.

Pe scene de „estradă1" 
sau în mijlocul 

colectivelor de muncă ?
Corespondentul nostru, Gheorghe 

Baltă, a poposit nu demult la Fa
brica de postav Buliuși, sectorul Țe- 
sătorie-Nord. în vreme ce muncitorii 
se aflau în pauza de masă, pe o plat
formă improvizată șase fete și bă
ieți, însoțiți de un acordeonist, au în
ceput un scurt program de brigadă, 
în cîntece și versuri, ei au creionat 
cîteva portrete de muncitori frun
tași in acțiunea „Steagul calității pe 
cote cît mai înalte", dar au și criti
cat pe cei certați cu disciplina, pe cei 
care fac risipă de materiale și ma
terie primă etc.

Exemplul este suficient pentru a 
oferi un răspuns clar întrebării for
mulate mai sus : rațiunea de a exista 
a brigăzii artistice de agitație, me
nirea sa de „bisturiu critic" ii impu
ne ca loc principal de desfășurare 
a activității întreprinderea unde ea 
funcționează. Și cind spunem acest 
lucru, ne referim atit la spațiul pro
priu zis de manifestare, cît și la pe
riodicitatea apariției in mijlocul co
lectivului de muncitori. Căci, de cele 
mai multe ori pină acum, un grafic 
al activității lor ar fi indicat fluxuri 
și refluxuri periodice, determinate nu 
de viața internă a întreprinderii, ci 
de concursurile artistice republicane. 
Iată o statistică semnificativă din ju
dețul Sibiu.

La uzina „Independența" — între
prindere cu o bună activitate din 
acest punct de vedere — în lunile 
de vîrf ale concursului (ianuarie, fe
bruarie, martie) au fost susținute 
între 10 și 15 spectacole lunar. A 
trecut însă concursul și imediat nu
mărul aparițiilor a început să scadă, 
pentru a ajunge la unul singur în 
iunie, iulie și, respectiv, august. La 
fel la U.P.A.S. : în ianuarie și fe
bruarie, șase și opt spectacole, in 
martie, aprilie, mai etc., cite unul.

Exemplul ilustrează elocvent faptul 
că brigada de agitație înregistrase, la 
un moment dat, tendința de a se 
transforma într-o echipă artistică ca 
oricare alta, avînd drept scop exclu
siv dobîridirea de trofee, spre lauda 
unor comitete de sindicat, deloc in
teresate de conținutul activității de
puse. însăși îndrumarea din partea 
organelor de specialitate a îmbrăcat 
uneori asemenea haină formală. 
După cum s-a arătat cu prilejul unei 
consfătuiri din județul Harghita, în
drumarea de specialitate a brigăzilor 
de agitație din această zonă se re
zuma doar la contribuția Casei 
creației populare la întocmirea texte
lor în preajma concursurilor.

Acum, după dezbaterea largă și 
aprofundată a propunerilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privitoare la 
îmbunătățirea muncii politico-ideolo- 
gice, in toate județele țării se înre
gistrează și un reviriment al brigă
zilor artistice de agitație. Vechile 
formații sint revitalizate, altele noi 
se înființează la sate și orașe. „Re
descoperirea" profilului autentic al 
acestor eficace forme ale muncii po
litice, educative de masă a avut da
rul de a reactualiza și dispute mai 
vechi, de a căror rezolvare favorabi
lă depinde în cea mai mare măsură 
destinul viitor al brigăzilor. Iată-le 
concis prezentate de doi participanți 
.la anchetă.

— Deși este considerată ca una din
tre cele mai bune din oraș, aportul 
brigăzii noastre la educarea munci
torilor, la statornicirea unui climat 
de echitate, la promovarea eticii co
muniste, la înlăturarea unor defi
ciențe semnalate in unitate este cu 
totul nesatisfăcător, pentru că pro
gramele ei sînt pregătite mai mult 
pentru concursurile și festivalurile 
organizate în afara fabricii. De aceea, 
propun ca unul dintre criteriile de 
selecționare a acestor formații la di
ferite festivaluri și concursuri să-l 
constituie tocmai activitatea desfășu
rată în cadrul întreprinderii, în mij
locul muncitorilor. Altfel, brigada 
np-și are rostul. (Ing. Dan Pricop, 
directorul fabricii de încălțăminte 
,,Partizanul“-Bacău).

— Conducerea fiecărei întreprin
deri, organizația de partid au dato
ria dc a considera brigăzile de agi
tație drept unul dintre cei mai apro- 
piați colaboratori in vasta acțiune 
educativă pe care o desfășoară în 
unitate. în fabrica noastră, cea care 
oferă brigăzii datele 
referitoare La procesul de producție, 
exemplele cele mai 
din activitatea oamenilor, 
cunoaște mai bine manifestările străi
ne de etica și disciplina muncito-, 
rească este tocmai organizația de' 
partid? Numai astfel, prestigiul bri
găzii va crește pe măsura menirii ce 
o are. (Eugenia Trifan, secretara co
mitetului de partid de la „Liberta- 
tea“-Sibiu).

cele mai noi

semnificative
cea care

Concluzia tuturor punctelor de ve
dere exprimate este una singură : 
numai printr-o activitate permanentă, 
excluzînd fcstîvismul, tehnicismul, 
numai printr-o activitate promptă, 
pasionată, inspirată din munca fiecă
rei instituții, din viața și munca oa
menilor, brigăzile artistice de agitație 
pot deveni un instrument eficace al 
agitației politice. Rămîne ca acțiu
nea convergentă a tuturor factorilor 
responsabili să ducă neîntîrziat la re
zultatele așteptate, să determine o 
prezență politică vie, eficientă a bri
găzilor artistice de agitație.

Radu CONSTANTINESCU
și corespondenții 
„Scîriteii"

(Urmare din pag. I)

La Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România a avut loc, marți 
la amiază, vernisajul expoziției „Arta 
barocă din Boemia", organizată de 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, în cadrul planului de colabo
rare culturală dintre țara noastră și 
Republica Socialistă Cehoslovacă po 
anul 1971.

La festivitate au participat Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Octav Livezeanu, vicepreședin
te al Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, func
ționari superiori din Consiliul Cultu

rii și Educației Socialiste și Ministe
rul Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Erau prezenți Miroslav Sulek, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, și alți șefi de 
misiuni diplomatice, precum și mem
bri ai corpului diplomatic.

La vernisaj au rostit alocuțiuni Ion 
Dodu Bălan și Libuse Jandova, di
rector adjunct al Galeriei naționale 
de artă din Praga.

Expoziția reunește circa 100 de lu
crări de pictură, sculptură și artă 
decorativă, care ilustrează sugestiv 
evoluția barocului în Boemia.

(Agerpres)

14,00 Fotbal. Steaua — Steagul roșu 
Brașov (divizia A). Transmi
siune directă de la stadionul 
„Republicii".

18,00 Deschiderea emisiunii. Unl- 
versal-șotron — enciclopedie 
pentru copil.

18,25 Mult e dulce șl frumoasă. 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati.

18,40 Virtuoși al Instrumentelor 
populare : naistul Radu Si- 
mion — acompaniat de o for
mație de muzică populară a 
ansamblului „Rapsodia ro
mână".

18,50 Confruntări. Cum se elabo
rează prognozele pe termen 
lung ? Atribuțiile organelor

colective de conducere ale 
întreprinderilor în domeniul 
planificării de perspectivă.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 România ’75. Cincinalul dez

voltării intensive a agricul
turii.

20.10 Melodiile serii — muzică u- 
șoară românească în primă 
audiție cu orchestra Sile 
Dlnicu.

20.20 „Mă înscriu la cuvînt". Emi
siune de Carmen Dumitrescu. 
Imaginea Mihai Crîșmaru.

20.50 Teleclnemateca. „Balada sol
datului". Regla G. Ciuhral. 
Cu : Volodea Ivasiov, Janna 
Prohorenko, Nikolai Kriuclu- 
kov, Evghenl Urbanski, A. 
Maksimova.

22,25 Teleglob : Contraste brazi
liene. Film de montaj reali
zat de Manuela Gheorghiu.

22.50 Telejurnalul de noapte.

*
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LA REVISTA

„LUPTA DE CLASĂ"
Organ teoretic și politic al C.C. al P.C.R.

• Probleme teoretice ale
Construcției socialiste

• Economie politică
• Știință și filozofie
• Sociologie
• Istorie
• Literatură și artă
• Probleme ale vieții inter

naționale și ale mișcării co

muniste și muncitorești mon
diale

• Dezbateri
• Opinii
• Lecții și consultații, nece

sare diferitelor forme de invă- 
țămînt ideologic

• Recenzii
• Note ■ *

Tematică variată. Abordarea problemelor actuale ale teoriei mar- 
xist-leniniste, ale politicii Partidului Comunist Român face din re
vista „Lupta de clasă" un instrument util la îndemîna activiștilor 
de partid și de stat, oamenilor de știință și cultură, lectorilor și pro
pagandiștilor, a tuturor celor care studiază în diferite forme de 
învățămînt.

Revista se găsește la chioșcurile de difuzare a presei și în li
brării.

Abonamentele se fac la oficiile poștale și agențiile P.Ț.T.R. din 
toată țara, prin factorii poștali și difuzorii de presă din întreprin
deri, instituții și de la sate.

Prețul unui abonament : 36 Iei — anual ; 18 lei — pe șase luni.

Iuliana Buzori, din Cărei, în 
vîrstă de 85 de ani, mamă a 11 
copii (din care pe 9 i-a crescut 
mari) a trăit, de curînd, un 
eveniment cu totul inedit : pen
tru prima oară s-a încumetat 
să înghită o tabletă medica
ment ! Și aceasta, în urma unei 
consultații (a doua în viața ei) 
prilejuite de o banală răceală 
contractată într-o drumeție spre 
comuna natală — Săcășeni — 
unde a trăit 80 de ani. Prima 
oară — mărturisește I.B. — s-a 
dus la doctor în 1916, cînd a 
avut o durere de cap, vreme 
de cîteva zile. Dar, practic, 
consultația ca și cum nu ar fi 
fost. întrucît, văzind că medi
cul voia să-i dea o rețetă pen
tru medicamente, a închis ușa 
cabinetului și s-a întors la 
leacurile ei de acasă. Căci, sin
gura „farmacie" în care I.B. a 
avut o încredere nezdruncinată 
a fost... colecția ei de coada șo
ricelului, laba gîștei, vărăguța 
de pămînt, sunătoare, măcieș și 
alte plante cu care și-a tratat 
răcelile și alte boli trecătoare, 
întrebată de regimul de viață 
și alimentație, I.B. a răspuns 
simplu : „Dacă este vorba do 
hrană, nu pot spune că m-am 
ținut de o rețetă specială. Am 
observat totuși că mîncărurile 
cele mai sănătoase sînt cele fă
cute cu... moare 
toiașul cu varză 
sește nici acum 
Altul a fost cel 
dicament" al
Pentru că aceasta mi-a ținut de 
sănătate cel mai mult".

de curechi (bu- 
murată nu lip- 
din locuință), 
mai bun „me- 
meu : munca.

„Scurt
circuit"
penal

Electrician in cadrul OC.L.P.P. 
din Capitală, Mircea Coacă se 
ocupa, in „derivație", și cu 
unele îndeletniciri extraprofe- 
sionale. într-una din zile, a in- 
tilnit-o pe Olga Burduf, care 
dorea să cumpere un aparta
ment în cadrul disponibilități
lor ivite. Nevrind să scape a- 
facerea din mină, electricianul 
a intrat „pe fir", oferindu-și 
serviciile. Contra unui „împru
mut" de 3 000 de lei, urma să o 
înscrie pe O.B. pe o listă pen
tru unul dintre blocurile 
construite.
„expert" in astfel de 
ții, de data aceasta n-a putut 
evita „scurt-circuitul" penal. Nu 
de mult a fost trimis in fața 
instanței de judecată. Prin sen
tința pronunțată de Tribunalul 
municipiului București el a fost 
condamnat la doi ani și jumă
tate închisoare.

nou
Dar, cit era el de 

tranzac-

Bărăganului. A întins’ mîna 
cu lăcomie pină și spre pu
ținii bani strînși de ei in
tr-un nod de batistă. Bătrî- 
nii i-au dat o dată 100, al
tă dată 150 de lei.

Ancheta penală a mai re
ținut și faptul ’că pentru o 
operație făcută copilului 
Lică Bucur (plastron apen- 
dicular incipient) doctorul 
Moucha a primit de la pă
rinții copilului, chiar în ziua 
operației, 300 de lei. Atît a 
reușit să stabilească ancheta 
penală. Cite alte cazuri or 
mai fi fost, cine știe ?

De ajuns că medicul Dan 
Ion Moucha se afla la a 
doua condamnare pentru a- 
semenea fapte. Prin sen
tința penală nr. 1 665 din 
29 decembrie 1965 el mai 
fusese condamnat de către 
tribunalul din Brașov la 
3 ani închisoare pentru 
luare de mită, la alți 2^ ani 
tot pentru luare de mită, la 
2 luni pentru remunerație 
injustă (nedreaptă luare), 
la 2 luni tot pentru remu
nerație injustă și la alte 2 
luni tot pentru aceeași vină. 
Sentința a rămas definiti
vă. Dr. Moucha a execu
tat pedeapsa și, ieșit din 
închisoare la 22 noiembrie 
1967, ocupă la spitalul din 
Slobozia postul de șef al 
secției de chirurgie pen
tru a-și spori „palmare
sul" într-o activitate de 
stoarcere a unor venituri 
nedrepte din lacrimile, din 
suferințele, din disperarea 
bolnavilor. A urmat a 
doua condamnare, a doua 
detenție. Acum, medicul 
Moucha e din nou liber și 
își caută un nou teren de... 
„activitate". Ce ar trebui 
să mai facă de astăzi îna
inte pentru ca factorii în 
drept să-i interzică acestui 
individ — așa cum o cere 
un bun simț elementar, așa 
cum o cer legile moralei 
— să i se interzică practi
carea medicinii ?

Vom mai înfățișa un 
caz. Cazul medicului Rafi 
Ihsanula, zis Sabri Ishan,

fost director al spitalului 
unificat din Fetești, jude
cat și condamnat și 
el pentru luare de mi
tă și fals intelectual. 
Iată, pe scurt, ce soi de 
relații a stabilit Sabri Is
han intre el — omul în alb 
— și între pacienți — oa
menii care își puneau în 
el speranța de a fi redați 
vieții normale. Cu bună 
știință, el întîrzia apli
carea unor tratamente sau 
efectuarea unor intervenții 
chirurgicale cu scopul de 
a-i determina pe unii bol
navi „să fie atenți". Iată 
un caz edificator in acest 
sens : Aurora Sinulescu, 
gravidă în luna a 2-a, se 
internează. Din foaia de 
observație reiese că între 
două consultări trecuseră 
opt zile, deși bolnava acu
za dureri. Simțindu-se ne
glijată, pentru a stimula 
atenția doctorului i-a ofe
rit 50 de lei. Șase luni mai 
tîrziu, aceeași bolnavă se 
internează pentru o afec
țiune acută care presupu
nea o intervenție chirur
gicală urgentă. Acum, pa
cienta căpătase experiență 
și n-a mai stat pe gînduri. 
I-a dat doctorului R. I., 
din prima săptămînă, 100 
de lei. Văzind că zilele 
trec fără să i se dea nici 
o atenție, bolnava s-a gin- 
dit că poate sumă e prea 
mică și „a uns din nou 
osia" cu o sută de lei. Peste 
10 zile, dr. R. I. se decide 
în sfîrșit s-o opereze. 
După trei zile, noul născut 
a decedat, iar bolnava a 
trebuit să fie supusă unei 
noi intervenții. E trans
portată apoi la un spital 
din Capitală.

O a treia infracțiune 
(„nedreaptă luare"), men
ționată doar, n-a mai fost 
reținută ca atare de in
stanță pentru că intra în 
amnistie. Stăruim totuși a- 
supra acestui aspect întru- 
cît S. I. susținea, în chip 
absurd, că bolnavii, din 
proprie inițiativă, și-au a- 
rătat „recunoștința", pentru 
modul cum au fost îngrijiți, 
prin mari sume de bani. 
Dar e greu de acceptat 
ideea că numai recunoștin
ța a determinat-o pe Maria

Stănescu să ofere medicu
lui un cadou de 1 400 de lei. 
Orice om de bună credin
ță va face distincție între 
recunoștința exprimată în- 
tr-un gest simbolic de stimă 
și respect, zîmbetul bolna
vului vindecat, o floare o- 
ferită medicului care l-a 
redat familiei, societății, și 
între un plic conținînd va
loarea unui salariu de mun
citor, pe care medicul îl 
introduce în buzunarul ha
latului său alb cu titlul de 
„mică atenție".

O discuție revelatoare, pe

capătă aspectul unei nele
giuiri. Nu, nu spun vorbe 
mari ; reflectați mai adine 
și veți vedea că așa stau 
lucrurile.

Să medităm, intr-adevăr ! 
Fiecare dintre noi a fost 
bolnav măcar o dată în viață 
sau a avut pe patul de, su
ferință un om drag, apro
piat. Știm ce înseamnă 
boala, frica de moarte. 
Știm cît de mult poate a- 
cest sentiment să parali
zeze, să debusoleze voința, 
judecata, calitățile morale 
ale unui om oricît de

viața decît după ce ți-a go
lit buzunarele ?

Să ne întoarcem puțin la 
așa-zisele „recompense", 
„atenții", „gesturi de recu
noștință", care ajung une
ori la valori substanțiale și 
pe care unii medici le jus
tifică prin : „Eu n-am ce
rut !“

Am cunoscut un tînăr 
medic de țară pe care co
legiul medicilor din jude
țul Ialomița l-a supus, de 
curînd, unei discuții aspre 
pentru multele și „mărun
tele" sale „găinării" (găi-

e plină de orătănii de tot 
felul ; seamănă cu o ve
ritabilă crescătorie de pă
sări. Firește, nu le-a cres
cut doctorul (el e ocupat 
acum : învață șoferia pe 
mașina de salvare a dis
pensarului).

în fața listei, stăm de 
vorbă.

— Vedeți — susține el 
—- eu nu le-am cerut. Dar 
dacă oamenii’ aduc, ce să 
fac 1 Pot să refuz ? Pot 
să-i jignesc refuzîndu-i ? 
N-ar fi politicos din par
tea mea.

MEDICII RĂSPUND
marginea acestui caz, cu 
actualul director al spitalu
lui din Fetești, medicul 
Roman Flueraru :

— Ar. merita să vă spun 
cîte ceva despre halul în 
care am găsit spitalul din 
Fetești cînd am preluat 
conducerea lui, despre ur
mele neglijenței și ale ires
ponsabilității profesionale 
lăsate peste tot de medicul 
Sabri, despre atmosfera de 
delăsare și cocoloșire pe 
care o întronase în spital. 
Există o legătură între a- 
cest fapt și între modul lui 
de a stoarce bani din buzu
narul celor aflați pe patul 
de suferință. Acolo unde se 
instalează afacerismul dis
pare orice urmă de probi
tate profesională. Aș vrea 
să vă vorbesc mai mult 
despre un alt pericol, poate 
mai grav, pericolul paupe
rizării sufletești a medicu
lui, despre pierderea calită
ții esențiale pentru un me
dic : generozitatea, compa
siunea pentru omul sufe
rind. Cînd e bolnav, omul e 
atit de mic, atît de pierdut! 
E atit dc ușor să devină a- 
tunci victima unui șantaj ! 
E atît de ușor pentru un 
medic care și-a pierdut o- 
menia să speculeze în fo
losul său această stare a 
bolnavului incit* fapta lui

„tare". Simțind că nu-și 
mai poate fixa picioarele în 
pămînt, cu punctele cardi
nale răvășite, bolnavul ... își 
îndreaptă atunci singura, 
dar absolut singura speran
ță spre omul în halat alb 
care vine sau se depăr
tează' de ei. Victimă si
gură, tocmai atunci pri
mește lovitura de grație : 
mîna întinsă a „tămăduito
rului", privirile lui care-i 
scotocesc buzunarele și ca- 
re-i adaugă la suferințele 
bolii reflecția amară asu
pra nimicniciei unor oa
meni in ochii cărora viața 
lui este prețăluită la con
travaloarea unui cauciuc de 
automobil.

Circumstanțele agravante 
ale acestui fel de a jec
măni provin din aceea că 
actul se produce fără 
luptă, între un om valid, 
sigur pe el și între un al
tul lipsit de orice, apărare 
— umbra celui care, in alte 
condiții, ar opune rezisten
ță. Pe bună dreptate, me
dicul Roman Flueraru se 
întreabă :

— Ce deosebire este în
tre cel care-ți pune cuțitul 
în piept spunîndu-ți „banii 
sau viața !“ și între un me
dic care nu se apropie de 
patul tău pentru a-ți salva

nării la figurat, dar, mai 
ales, la propriu) : medicul 
Cristian Rădulescu (a fost 
o reîntîlnire, pentru că în 
primăvara acestui an ziarul 
„Scînteia" mai avusese pri
lejul să vorbească despre el 
intr-un articol despre in
telectuali ai satelor care, 
fugind de la datorie, au 
lăsat în urma lor amin
tiri urite). Plecat din 
comuna M. Kogălniceanu, 
județul Tulcea, în urma 
unor comportări nedemne, 
el s-a aciuat în județul Ia
lomița, în comuna Cocora, 
ca să-și' continue nestinghe
rit — credea el — apucătu
rile. Aici, în comuna Cocora, 
Cristian Rădulescu „lucra" 
după un fel de tarif.

Pentru trimitere cu sal
varea — o găină.

Pentru certificat prenup
tial — un iepure.

Pentru consultație copil 
— o găină.

Pentru scutire de edu
cație fizică la școală — o 
găină.

Am întocmit aici numai 
„un tarif" dedus din lis
ta, foarte numeroasă, a 
cazurilor devenite publice 
prin sesizările depuse de 

''cetățeni la comitetul de 
partid al comunei. Curtea 
dispensarului medical din 
comună — am văzut-o —

Politicos ? El ? Să ve
dem. De nenumărate ori, 
cind a fost chemat pentru 
cazuri urgente, medicul 
Cristian Rădulescu nu s-a 
dus deloc ori s-a pornit 
cu mare întirziere. Acum 
cîteva săptămîni, seara, o 
mamă și-a adus la dispen
sar copilul aflat în stare 
gravă. Medicul era plecat 
cu salvarea. La dispensar 
nu se afla decît o moașă. 
Femeia a așteptat cîteva 
ore. Văzind că medicul în- 
tîrzie s-a dus acasă. Cînd 
în sfîrșit Rădulescu a sosit, 
moașa l-a anunțat că exis
tă un caz grav și că ar 
trebui să meargă de urgen
ță la domiciliul copilului. 
Medicul nu s-a dus insă 
decît dimineața, cînd sta
rea copilului se agravase. 
I-a administrat o penici
lină și l-a trimis cu sal
varea, la spitalul din Slo
bozia (aproximativ 50 de 
km). Dincolo de faptul că de 
acest caz, de urmările lui, 
ar merita să se ocupe cu 
seriozitate anchetatorii pe
nali, să medităm asupra... 
„politeții". El nu poate 
„din politețe" să refuze un 
plocon, dar poate să refu
ze, cu singe rece, asisten
ța medicală de urgență ți
nui copil în agonie.

Oare nu de teamă că li

s-ar putea întîmpla și lor 
la fel aduc oamenii peș
cheșuri pentru „domnu' 
doctor ?“ Nu întreține el, 
în felul acesta, ideea că 
„o miică atenție" îl face 
>rsă-și dea interesul" ?

Astfel de medici sînt re- 
pudiați de medicii înșiși, 
de cei care constituie ade
văratul eșalon al oameni
lor în alb, credincioși nor
melor etice ale profesiunii 
lor, devotați sănătății omu
lui.

— Cînd colegi de-ai noș
tri de breaslă fac aseme
nea lucruri — spunea me
dicul Dinu Cristea, direc
torul policlinicii din Slo
bozia — indignarea este, 
in primul rind, a noastră, 
a medicilor.

— Asta pentru că ei, 
așa cum susțin unii, ar 
lovi în prestigiul tuturor 
medicilor ?

— Nu, nicidecum. Nu 
poate un singur om, nici 
chiar cîțiva să anuleze va
loarea tuturor. Despre alt
ceva e vorba. Despre tră
dare, despre trădarea pro
fesiei, despre părerea de 
rău că am pierdut un pre
zumtiv. tovarăș de breaslă 
care ar fi putut să facă, 
alături de noi, mult bine 
oamenilor, societății. Da, 
cred că este de datoria 
noastră, a medicilor în 
primul rind, să luptăm îm
potriva unor mentalități 
care nu numai că n-au ni
mic comun cu legile mo
rale ale societății noastre 
socialiste, dar sînt incom
patibile și cu rațiunea de 
a fi a medicinii...

— E de neînțeles — spu
nea și medicul Roman 
Flueraru — cum de se a- 
cordă atîta îngăduință u- 
nor medici care prin fap
tele lor s-au descalificat. 
De ce i s-a mai acordat 
dreptul de practică medi
cală lui Dan Ion Moucha 
după ce a suferit o con
damnare pentru acte anti
sociale ? Ca să săvîrșeas- 
că altele poate xși mai gra
ve ? Dacă unui gestionar 
necinstit i se retrage drep
tul de a mai primi ges
tiuni, de ce să nu i se re
tragă dreptul de practică

medicală — această mun
că de uriașă răspundere 
socială — unui om care a 
dovedit că nu este demn 
să poarte titlul de medic ? 
Este foarte important ca 
în corpul nostru medical 
să rămînă numai acei me
dici care își „păstrează 
viața și profesiunea neîn
tinate", cum se spune în 
jurămîntul lui Hipocrat, 
cum cer toate regulile 
deontologiei, cum o cere 
societatea noastră bazată 
pe cinste și echitate.

...Are dreptate medicul 
Dinu Cristea : nu, unul 
sau altul, oameni nedemni 
care și-au pătat, înainte 
de toate, propria lor dem
nitate, nu pot întina no
bila profesiune de medic. 
Ei sînt un corp străin în 
mijlocul nenumăraților oa
meni în alb care veghea
ză nopțile la căpătîiul 
bolnavilor, care în lungi 
ceasuri dramatice salvea
ză viețile lor în sălile de 
operație ; pentru omenia 
lor, pentru priceperea lor 
îi stimăm, îi prețuim, îi 
iubim și recunoștința noas
tră se îndreaptă spre ei.

Ii prețuim și îi iubim 
nu numai in clipele de iz- 
bîndă, cînd au redat sănă
tatea sau viața unui om 
drag, ci și atunci cînd, în 
ciuda eforturilor lor eroice, 
supraomenești, sfîrșitul 
bolii a fost nefericit. Mai 
mult nu s-a putut, dar o- 
mul în alb a luptat îndîr- 
jit. Cineva ne-a povestit o 
secvență dramatică. Cu 
toate eforturile, disperate, 
ale unui medic, un om a 
murit chiar sub privirile 
lui. Cînd ostenit, răvășit, 
învins, medicul a pornit 
spre casă, cineva din fa
milia defunctului și-a în- 
frînt durerea și a găsit 
puterea să 6pună cîteva 
cuvinte de mulțumire și 
de îmbărbătare pentru cel 
care pină atunci făcuse 
totul ca să evite inevita
bilul. Mai întîi, medicul 
n-a priceput. Apoi o rază 
i-a luminat, pentru o se
cundă, chipul. Omul fu
sese om față de om.

In ultimele trei luni ale a- 
cestui an s-au înregistrat peste 
60 de incendii în depozitele de 
furaje ale unor unități agri
cole. Și aproape toate s-au sol
dat cu zeci și sute de tone de 
furaje și paie (la C.A.P. Ser- 
danu-Dîmbovița — peste 300 
tone ; la I.A.S. Agnita — a- 
proape ''400 tone ; la C.A.P. 
Tăuți-Măgheruș-Maramureș — 
200 tone etc.) prefăcute în 
scrum. Un semnal serios de 
alarmă, de la care a pornit, nu 
demult, o acțiune pentru verifi
carea la fața locului a modului 
în care se respectă normele și 
instrucțiunile referitoare la pre
venirea incendiilor. Au 
vizitate 1 700 depozite de 
raje. S-a constatat că o 
parte dintre acestea sînt 
plasate în condiții necorespun
zătoare ; nu sînt împrejmuite 
și ferite de diferitele surse de 
foc ; autovehiculele care intră 
în incinta lor nu au dispozitive 
de captare a seînteilor ; nu au 
asigurate nici paza, nici mijloa
cele necesare de stingere a 
cendiilor. Pentru asemenea 
glijențe au fost, aplicate 
amenzi în valoare de 82 800 
O acțiune care nu se va stinge 
ca... un foc de paie ! Pentru că 
va fi urmată și de alte con
troale similare. Batem șaua 
deci, pentru cei ce vor'să nu se 
ardă !

fost 
fu- 

bună 
am-

in- 
ne- 
678 
lei.

Dacă mătu
rile nu sînt
laminate

De mai multă vreme, în ora
șele Hunedoara și Deva, precum 
și în alte localități apropiate, 
este aproape imposibil să gă
sești o mătură. Pentru simplul 
motiv că o asemenea străveche 
ustensilă casnică lipsește cu 
desăvîrșire din comerț. între
prinderea teritorială de apro
vizionare Deva a încercat, în 
cîteva rînduri, să înduplece 
mai multe cooperative agricole 
de prin apropiere să profileze 
vreunul din atelierele 
pentru confecționarea 
lor. Toate încercările _ 
însă fără nici un rezultat, 
pentru toate acestea, 
mătura este de vină : 
tară la orice progres tehnic, ea 
n-a ajuns încă să se înscrie 
printre produsele laminate. 
Căci altfel acum aveam poate 
și un laminor de... mături !

lor anexă 
mături-' 

au rămas
Și, 

numai 
refrac-
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Programul educației socialis te
A

în dezbatere proiectul
programul activității de fiecare zi

a partidului și poporului nostru
££G// VIEI Șl VINULUI

în telegrama Comitetului județean 
Galați al P.C.R. se menționează in
tre altele : Organizația județeană de 
partid Galați a trecut lâ luarea unor 
măsuri practice vizînd dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, educarea lor în spiritul înal
telor precepte ale eticii comuniste. 
Ceea ce am făcut pină acum nu este 
însă decît începutul unui drum pe 
care ne angajăm să mergem cu hotă- 
rire și consecvență în viitor, să nu 
precupețim nici un efort pentru spo
rirea forței educative a activității 
noastre, pentru formarea omului nou, 
capabil să ridice România pe cul
mile însorite ale comunismului. 
Călăuziți de pilduitoarea dumnea
voastră activitate, urmînd neabătut 
îndemnul și exemplul dumneavoas
tră, ne angajăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să muncim cu pa
siune și fermitate revoluționară, cu 
un înalt simț de răspitndere, pentru 
afirmarea deplină a principiilor eticii 
și echității comuniste în viața noas
tră economică și socială, să facem 
totul pentru ca înțeleaptă politică a 
Partidului Comunist Român — ex
presie fidelă a năzuințelor și idealu- ■ 
rllor întregului popor — să-și afla 
pe acest străvechi tărîm dunărean o 
materializare exemplară. Dînd glas 
adeziunii totale, entuziasmului una
nim cu care comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul. Galați au întim- 
pinat programul P.C.R. pentru îm
bunătățirea activității ideologice, ri
dicarea nivelului general al cunoaș
terii și educația socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din socie
tatea' noastră pe baza principiilor eti
cii și echității socialiste și comuniste, 
ne exprimăm hotărârea de a combate 
cu intransigență manifestările retro
grade, de a asigura promovarea 
nestingherită a noului, de a înfăptui 
cu încredere, și devotament politica 
partidului, chezășia viitorului lumi
nos al României socialiste și a bună- 
Btării întregului nostru popor.

Documentul elaborat de plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie — 
se subliniază, între altele, în tele
grama biroului Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R. — alături de pro
punerile de măsuri și concluziile 
dumneavoastră la ședința cu activul 
de partid din domeniul ideologiei, al 
activității politice și cultural-educa
tive din luna iulie, reprezintă un 
program de muncă științific funda
mentat pe baza realităților din țara 
noastră, avlnd un profund caracter 
mobilizator și dinamizator pentru 
Întreaga noastră muncă de partid și 
de stat. Documentele elaborate in 
acest an au trezit î.n conștiința tutu
ror oamenilor muncii spiritul înaltei 
responsabilități comuniste, al comba
tivității și fermității revoluționare.. 
în spiritul acestor .idei, organul ju
dețean de partiil, ' organizațiile de 
masă și obștești au trecut la desfă
șurarea unui bogat, program de acti
vități culturale, politice și ideologice. 
In orașe, la sate au loc întâlniri ale 
activiștilor de partid și de stat cu 
oamenii muncii, cu tinerii, ajutîndu-i 
să cunoască aprofundat poditica parti
dului și statului nostru pe plan in
tern și internațional, să cunoască va-

lori'le culturale naționale și univer
sale. Ne angajăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, ca întreaga noastră mun
că de partid și de stat să se desfă
șoare sub îndemnul înaltelor exigen
țe formulate de plenară, să acționăm 
pe un front larg și continuu pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor — cerință esențială a mer
sului nostru înainte.

Pentru fiecare comunist, pentru fie
care om al muncii din județul Me
hedinți — se arată in telegrama 
Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R. — lucrările și hotărîrile re
centei plenare a Comitetului Central 
constituie un vibrant apel la o și mai 
profundă analiză și autoanaliză, la o 
totală angajare pentru aplicarea 
neabătută în viață a hotăririlor Con
gresului al X-lea al partidului, pen
tru formarea urnii om nou, construc
tor activ și conștient al societății

mina, pentru o perioadă îndelungată, 
dezvoltarea pozitivă a întregii noastre 
vieți cultural-științifice. Asociația 
noastră se angajează să-șl pună toate 
forțele în slujba cerințelor partidului, 
a traducerii în practică a acestor 
principii mărețe.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
municipiul Bîrlad — se arată în tele
grama Comitetului municipal Bîrlad 
al P.C.R. — au urmărit cu inte
res și deplină satisfacție lucrările ple
narei C.C. al P.C.R., consacrata dez
baterii programului Partidului Co
munist Român pentru îmbunătățirea 
activității ideologice, ridicarea nivelu
lui general al 
ția socialistă a 
zarea relațiilor 
tră pe baza

conștiinței și educa- 
maselor, pentru așe- 
din societatea noas- 
principiilor eticii și 

echității socialiste și comuniste. Eloc
ventă analiză dialectică și științifică 
a realităților materiale și spirituala

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

socialiste și oomuniste. Vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom dărui a- 
ceștor idealuri comuniste întreaga 
noastră pricepere și energie, că vom 
răspunde cu spirit revoluționar și 
elan patriotic tuturor sarcinilor ce 
ne revin. Ca membri ai gloriosului 
nostru partid comunist, ca fii cre
dincioși ai acestei țări, cu o strălu
cită prezență in concertul națiunilor 
lumii, oamenii muncii mehedințeni 
vor participa cu totală dăruire la 
opera de transpunere în viață a mă
rețului program de împlinire a celor 
mai. înalte aspirații și idealuri ale 
poporului român, ale națiunii noas
tre socialiste.

Membrii Asociației scriitorilor din 
Tg. Mureș — se arată în telegrama 
acestei asociații, sub semnătura se
cretarului Sutd Andras — au primit 
cu entuziasm unanim și cu deplină 
aprobare strălucita dumneavoastră 
expunere pe care ați prezentat-o în 
fața ultimei plenare, despre proble
mele cele mai importante ale educa
ției comuniste. Cu această ocazie, 
iubite tovarășe secretar general, 
vrem să accentuăm din nou că aina- 
liza exemplară, în spirit marxist-le- 
ninist, a situației literaturii și artei 
noastre contemporane, a succeselor 

. și 'insucceselor ei,'.este în deplină 
concordanță cu concepția generală a 
creatorilor din țara noastră în legă
tură cu cerințele artei partinice, eu 
acea datorie a noastră de a pune arta 
în slujba poporului. Putem afirma cu 
convingere că expunerea dumnea
voastră, finind seama de caracterul 
ei științific, creator și de analiză 
complexă, este cea mai impunătoare 
expresie a politicii partidului nostru, 
este un far călăuzitor care va deter-

ADUNĂRILE DE DARE
ALE ORGANIZAȚIILOR

(Urmare din pag. I)

gresul general al societății noastre 
socialiste, a contribuției oamenilor 
de știință la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor. în instituțiile 
de artă și cultură, în uniunile de 
creație, în presă, pe primul plan al 
dezbaterilor să se situeze probleme
le înfăptuirii programului educației , 
comuniste elaborat de partid, ale 
orientării creației spre a reflecta mă
rețele transformări socialiste, ac
tivitatea clocotitoare a poporu
lui pentru făurirea socialismului, ale 
sporirii contribuției literaturii, artei, 
radioului și televiziunii, teatrelor, 
caselor de cultură, cluburilor, cămi
nelor culturale, presei, la munca 
nobilă de formare și educare a omu
lui nou. în școli și facultăți, adună
rile de dare de seamă sînt chemate 
să analizeze felul cum se înfăptuiesc 
măsurile luate de conducerea parti
dului pentru îmbunătățirea învăță
mîntului, legarea lui mai strânsă de 
producție, cercetare și de viață, să 
acorde o atenție sporită preocupări
lor organizațiilor de partid pentru 
ridicarea la un nivel superior a mun
cii de educare în spirit socialist șl 
comunist a tinerei generații.

Adunările de dare de seamă, ple
narele lărgite cu activul vor trebui 
să fie străbătute, ca de un fir roșu, 
de sublinierea necesității mobilizării 
tuturor eforturilor spre înfăptuirea 
prevederilor Programului. P.C.R. 
pentru îmbunătățirea activității ideo
logice, ridicarea nivelului general al 
cunoașterii și educația socialistă a 
maselor, pentru așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității socialiste și 
comuniste. Dările de seamă, dezbate
rile să analizeze multilateral, con
cret, felul cum sint duse la 
Îndeplinire măsurile stabilite în 
urma dezbaterii în adunările de 
partid a documentelor adoptate 
de conducerea partidului în luna iu
lie a.c., cum se desfășoară acțiunile 
inițiate pentru aplicarea în practică 
a hotărârii recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., să releve experiența dobîndi- 
tă în perioada care a trecut, rezul
tatele obținute în creșterea calitati
vă a activității consacrate dezvoltă
rii conștiinței socialiste, promovării 
ideologiei marxist-leniniste, a con
cepției despre lume și viață a parti
dului nostru. întreaga desfășurare a 
dezbaterilor să constituie un prilej 
de sporire a combativității, a prin
cipialității. de afirmare a criticii și 
autocriticii, să contribuie la dezvol
tarea răspunderii, a hotărârii tutu
ror comuniștilor în lupta pentru în
deplinirea politicii partidului. în a- 
cest sens, o deosebită importantă o 
are abordarea profundă, exigentă a 
problemelor vieții interne de partid, 
ale dezvoltării democrației interne, 
promovării consecvente, în întreaga 
activitate, a principiului muncii și

Proiectul Legii viei și vinului, publicat de curînd in presă, a fost primit și este 
studiat cu multă atenție atît de cei care lucrează în acest sector de activitate, cit și 
de masa largă a consumatorilor. Interesul manifestat se explică prin aceeacă pre- 
vederile proiectului de lege înmănunchează pentru prima dată în țara noastra intr-un 
tot unitar principalele probleme reieritoare la apărarea și dezvoltarea patrimoniului vi- 
ticol, valorificarea superioară a condițiilor de sol și climă, în scopul satisfacerii. cit 
mai depline a cerințelor populației cu produse viti-vinicoie de bună calitate și asigu
rării cerințelor pentru export. Supus dezbaterii publicp, el va fi îmbunătățit cu propu
nerile și sugestiile specialiștilor, ale tuturor lucrătorilor din unitățile agricole de 
producție, stațiunile experimentale, cu observațiile primite, din partea, celor care nu 
lucrează direct în acest domeniu, dar vor să găsească pe,piață struguri, vin și produse 
din vin de calitate superioară. Publicăm unele păreri cu privire Ia proiectul legii 
viei și vinului.

car® călăuzește activitate® fiecă
rei organizații pentru înlăturarea cît 
mai grabnică a deficiențelor și ră- 
mînerilor în urmă existente în mun
ca politico-ideologică. Asigurăm con
ducerea de partid și pe dumnea
voastră personal că Vom depune efor
turi mai susținute pentru dezvolta
rea opiniei de masă împotriva feno
menelor negative, a mentalităților 
învechite și manifestărilor antiso
ciale, împotriva încălcării normelor 
noastre de conviețuire, a principiilor 
noastre etice șl echității socialiste, 
pentru înfăptuirea cu succes a pro
gramului de dezvoltare economică, 
socială și politică elaborat de Congre- 
sul cil Ies

Oamenii ile știință din Academia 
de Științe Agricole și Silvice — se 
arată, intre altele, în telegrama 
semnată, in numele prezidiului a- 
ces-tei academii, de președintele 
Nicolae Giosan, și, in numele co
mitetului de partid, de secretarul 
Toma Dragoș — încredințează și de 
această dată conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că iși 
vor perfecționa necontenit pregăti
rea politico-ideologică, astfel încît 
în toate împrejurările să acționeze 
permanent și consecvent de pe po
ziții partinice. în virtutea înaltei 
răspunderi pe care partidul a încre- 
clințat-o cercetării științifice din a- 
gricultură în vederea dezvoltării a- 
cestei ramuri de bază a economiei 
naționale, a marilor îndatoriri ce 
ne revin față de societate, față de 
noi înșine, ne angajăm să luptăm 
din toate puterile pentru îndeplini
rea neabătută a politicii partidului 
nostru, a programului de dezvol
tare economică, socială și politică 
elaborat de Congresul al X-.lea. 
Considerând că cea mai elocventă 
dovadă a atașamentului față de po
litica partidului o constituie răspun
sul prin fapte, ne angajăm să ne 
îndeplinim cu toată răspunderea 
sarcinile care stau in fața cercetă
rii științifice, sporind totodată apor
tul acesteia la dezvoltarea agricul
turii și silviculturii. Exprimîndu-ne 
hotărârea fermă de a intensifica 
acțiunile pentru întărirea și dezvol
tarea conștiinței socialiste și a eti
cii profesionale în rîndul cadrelor 
de cercetători, ingineri și tehni
cieni, vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că membrii de partid și 
toți lucrătorii din Academia de Ști
ințe Agricole și Silvice nu 
precupeți nici un ' ! , . '... 
ducerea în viață a hotăririlor pl« 
narei, făcind din înfăptuirea polit 
cii partidului o sarcină de onoare, 
suprema datorie.

Sîntem convinși că programul pen- 
, ' - ----..................... ......ideolo

gice, . ridica^a....niveluliii . general șl 
cunoașterii și educația socialistă a 
maselor va contribui, în toate sec
toarele, la ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității creatoare în 
care este angrenat întregul popor — 
se scrie în telegrama Comitetului de 
partid din comuna Stoicănești, jude
țul Olt. Oamenii muncii din Stoică
nești, in frunte cu comuniștii, sînt 
hotărîți să-și aducă din plin contri
buția la așezarea relațiilor din socie
tatea noastră pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste, astfel în
cît concepția înaintată despre muncă 
și viață să reprezinte un puternic su
port moral în vederea realizării ire
proșabile a tuturor sarcinilor pe care 
le avem. Vom milita cu toată răs
punderea pentru obținerea de produc
ții din ce in ce mai mari în coope
rativă, pentru a ridica viața coope
ratorilor la un înalt nivel dă cultură 
și civilizație. Vă asigurăm, • mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vibrantul apel adresat de dumnea
voastră întregului popor a găsit un 
larg ecou in inimile noastre și sîn
tem hotărîți să acționăm cu dăruire 
pentru aplicarea în viață a progra
mului partidului.

ale țării, a schimbărilor din viața in
ternațională, expunerea dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne înarmează cu un strălucit cod al 
educației partinice, al modului de a 
trăi și munci în chip comunist. Ex- 
primindu-și deplina și unanima ade
ziune față de programul adoptat de 
plenară, organele și organizațiile de 
partid din municipiul Bîrlad vă asi
gură că vor munci cu abne
gație, desfășurând în continuare o și 
mai vie activitate pentru transpune
rea neabătută în viață a sarcinilor de 
mare răspundere ce le revin în acest 
vast și multilateral domeniu al acti
vității de partid, în munca de for
mare a omului nou, chemat să pună 
bazele trainice ale viitorului comu
nist al patriei noastre socialiste.

Hotărîrile partidului nostru privind 
activitatea politico-ideologică, expu
nerea prezentată de dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— se scrie în telegrama Consiliului 
județean al Frontului Unității Socia
liste Constanța — au produs un pu
ternic ecou în rîndul oamenilor mun
cii din județul nostru. Dezbaterea 
documentelor în toate organizațiile de 
bază 'și obștești a însemnat o mani
festare înflăcărată a unității de vo
ință și acțiune, o confirmare strălu- . . - „
cită a justeții politicii interne șl ex- tru îmbunătățirea muncii 
terne a partidului nostru.. Folosim -'Jn
acest prilej pentru a informa, condu
cerea partidului, pe dumneavoastră 
personal, că toate organizațiile de 
masă și obștești, întrunite în Frontul 
Unității Socialiste, sub conducerea și 
îndrumarea comitetului județean de 
partid, au trecut la aplicarea în viață 
a acestui măreț program de făurire a 
unei înalte conștiințe revoluționare,
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conducerii colective, a criticii și au
tocriticii, creșterea spiritului de 
răspundere, a disciplinei în muncă, 
asigurarea unui climat propice pen
tru exprimarea părerilor de către 
fiecare membru de partid. în dările 
de seamă și dezbateri, să se acorde 
un spațiu important analizării sti
lului și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de partid, 
modului în oare au fost înfăptuite 
hotărîrile partidului și statului, pro
priile hotărîri, cum sînt folosite co
misiile pe probleme, care este efi
ciența adunărilor de partid, in ce 
măsură se ține seama de propune
rile oamenilor muncii, astfel încît la 
elaborarea și înfăptuirea sarcinilor 
să participe masa largă a comuniști
lor. Totodată, comuniștii sînt datori 
să supună dezbaterii felul în care-și 
îndeplinesc îndatoririle organizațiile 
de masă și obștești, cum contribuie 
la formarea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, 
punînd cu deosebire accentul pe 
luarea celor mai eficiente măsuri 
pentru îmbunătățirea educației prin 
muncă și pentru muncă a tineretu
lui. pentru formarea unei tinere ge
nerații cu un profil etico-moral pe 
măsura cerințelor societății noastre 
socialiste și combaterea în rîndurile 
acestuia a fenomenelor de parazi
tism, a tuturor mentalităților îna
poiate.

Puternicul impuls pe care l-a im
primat întregii noastre vieți spiri
tuale programul de educație comu
nistă adoptat de conducerea parti
dului trebuie să-și găsească reflec- 

.tare deplină în adunările de dare 
de seamă prin tratarea aprofundată 
a sarcinilor ce revin organizațiilor 
de partid pentru îmbunătățirea mun
cii ideologice, a propagandei de par
tid, a activității politice și cultural- 
educative de masă. în mod deose
bit este necesar să se acorde atenție 
felului in care se desfășoară munca 
de educare partinică a membrilor 
de partid, mai ales a celor nou pri
miți în rîndurile partidului, pentru 
dezvoltarea trăsăturilor lor moral- 
politice, a conștiinței socialiste. A- 
dunarea de dare de seamă să ana
lizeze cu grijă îndeplinirea măsuri
lor luate în vâra acestui an pentru 
îmbogățirea conținutului șl creșterea 
eficientei învățămîntului de partid, 
îmbunătățirea informării politice a 
maselor, a activității cultural-edu
cative, modul în care, prin varieta
tea de mijloace dc care dispun or
ganizațiile de partid, este asigurată 
o temeinică însușire a politicii și 
hotăririlor partidului, se realizează 
o amplă educare în spiritul patrio
tismului și internaționalismului so
cialist, al unei atitudini înaintate 
față de muncă șî avutid obștesc, al 
respectării legilor țării, al comportării 
demne în familie și societate.

Cadrul complex de probleme în 
care ee înscriu adunările de dare

in
se

de seamă din acest an ridică, 
mod deosebit, necesitatea de a li 
imprima un pronunțat caracter con
cret, de lucru, de dezbatere aprofun
dată, multilaterală. Pentru aceasta, o

• grijă deosebită trebuie acordată dări
lor de seamă, la elaborarea cărora bi
rourile organizațiilor de bază să con
sulte cit mai amplu masa comuniș
tilor, să folosească eficient gindirea 
colectivă a organizației de partid, 
să evite abordarea tehnicistă a pro
blemelor, prezentarea lor lipsită de 
spirit analitic, de concluzii. Forța a- 
nalitică a dărilor de seamă trebuie să 
fie însoțită de dezvăluirea cauze
lor unor rămîneri în urmă, pro- 
punîndu-se modalități de înlăturare 
a lor. Numai în acest fel, printr-o 
abordare de pe poziții partinice a 
realităților din munca organizațiilor 
de partid, a îndatoririlor lor, darea 
de seamă va fi cu adevărat un 
punct de plecare pentru dezbateri 
și măsuri eficiente.

Buna desfășurare a 
dare de seamă este 
după cum se știe, de 
trebuie să se vegheze, pretutindeni, 
la respectarea strictă a cerințelor 
democrației interne de partid, astfel 
ca membrii de partid să aibă posi
bilitatea să-și spună cuvîntul asu
pra activității organelor de condu
cere, cadrelor din conducerea uni
tăților economice sau social-cultu- 
rale respective, să critice lipsurile, 
să propună măsuri și soluții pentru 
îmbunătățirea muncii. Este necesar, 
astfel, să se acorde o atenție deose
bită stimulării criticii și autocriticii, 
să se manifeste receptivitate față de 
propunerile și observațiile comu
niștilor.

Asigurarea unei înalte eficiente a 
adunărilor de dâre de seamă cere 
din partea comitetelor județene, 
municipale și orășenești de partid 
să acorde un sprijin concret și mul
tilateral organizațiilor de partid în 
buna organizare și desfășurare a lor. 
Participînd la pregătirea și desfășu
rarea adunărilor, membrii organelor ! 
locale de partid sînt datori să ajute 
organizațiile de partid să-și orien
teze atenția spre problemele esen
țiale, majore, ale activității, să a- 
dopte cele mai eficiente măsuri, să 
faciliteze extinderea experienței 
înaintate în munca de partid.

Chemate să analizeze profund, 
multilateral, în laturile de conținut, 
activitatea desfășurată de organiza
țiile de partid, să stabilească cele 
mai bune căi și mijloace pentru 
continua ei perfecționare, adunările 
de dare de seamă, plenarele cu acti
vul trebuie să ducă la ridicarea la un 
nivel superior a întregii munci de 
partid, la perfecționarea și creșterea 
rolului conducător al 
de partid 
economice

adunărilor de 
condiționată, 

grija cu care

■ I

organizațiilor 
în toate domeniile vieții 
și sociale.

vor
efort pentru tra- 

le-
iti-

Prestigiul podgoriei
să se sprijine pe o producție

de masă, nu pe expoziții!
Relieful deosebit de variat al 

României și poziția sa geografică au 
determinat o mare diversitate a 
condițiilor naturale în care, pe baza 
experienței practice, s-au stator
nicit atît zonele viticole cu străve
chile noastre 
mai indicate 
de Viță.. Din 
multă vreme 
cunoștințelor 
ales 
oare 
proprii, 
de-a lungul 
ții scrise. Sortimentul din podgoria 
Drăgășani era alcătuit din Crinrpo- 
șie, Braghină și Gordan ; cel de 
la Odobești — din Galbenă și Plă- 
vaie la care se adăuga Frîncușa ; 
sortimentul de la Cotnari se com
punea, în principal, din Grasă și 
Fetească și în unele proporții mai 
mici Mustoasa și Busuioaca de 
Moldova etc. Culesul strugurilor și 
vinificația se făceau împreună, iar 
nu pe soiuri, obținîndu-se vinuri de 
același fel,' in partizi mari, specifice 
fiecărei podgorii. Pe această bază, 
exigențele consumatorilor puteau fi 
satisfăcute cu vinuri autentice, pro
prii locului de proveniență. Pe lîngă 
trăsăturile comune, vinurile obți
nute din principalele noastre podgo
rii aveau și unele caracteristici deo
sebite 
noscute 
stituirea vinului de Drăgășani 
cel de la Odobești nu era 
iar a unuia dintre acestea 
•de Dealul Mare sau-cu cel 
nari era de neînchipuit.

După distrugerea viilor 
xeră ele au fost refăcute, în princi
pal, cu vițe altoite' din import. Au 
dispărut astfel și vechile sortimente, 
fiind înlocuite cu un mozaic de so
iuri. Am pierdut astfel sortimentele 
statornicite de-a lungul secolelor și 
s-a schimbat specificul podgoriilor 
românești. Soiurile utilizate la re
facerea podgoriilor, vinificate sepa
rat sau în amestec, au condus la 
obținerea unei game foarte variate 
de vinuri, cu alte caractere și tră
sături decît cele anterioare, în gene
ral nespecifice podgoriilor noastre. 
La estomparea tipicității vinuri
lor pe podgorii au contribuit în 
mare măsură, alături de distruge
rea sortimentelor proprii, și acti
vitatea nesăbuită a negustorilor de 
vinuri. Locul vinurilor tipice unei 
podgorii cu personalitate proprie . 
l-au luat vinurile cu trăsături co
mune, depersonalizate, ușor de sub
stituit și greu, dacă nu chiar imposi
bil, de recunoscut. Faptul acesta a 
generat în practică numeroase greu
tăți și implicații, dintre care unele 
(substituirile, depersonalizarea 
au afectat 
străvechile

cele 
s-au 

, Pe

podgorii, cit și cele 
sortimente cu soiurile 
soiurile existente cu 

; în urmă, la nivelul 
din acel timp, s-au 
mai valoroase din 
constituit sortimente 

podgorii, menținîndu-se 
veacurilor fără dispozi-

oare deveniseră atît de cu- 
consumatorilor încît sub- 

cu 
posibilă, 
cu vinul 
de-Cot-

de filo-

etc.) 
prestigiul vinurilor din 
noastre podgorii.

Sulful nu poate înlocuii

o pivniță bună!
De cîțiva ani, organele agricole, 

specialiștii din județul Vrancea caută 
căile cele mai potrivite pentru refa
cerea podgoriilor din județ, în spe
cial a vechilor sortimente, tradițio
nale, oare și-au căpătat un bineme
ritat renume de-a lungul anilor. Este 
știut că orientarea din ultimele de
cenii de a se produce vinuri dulci 
și alcoolice, precum și actualul sis
tem de preluare a strugurilor i-au de
terminat pe viticultorii din această 
zonă să planteze soiuri cu un poten
țial alcoolic ridicat, în dauna soiuri
lor de mare producție, ca Galbenă 
de Odobești, Plăvaie, Mustoasă, Ali- 
gote, Frîncușă, care asigură obține
rea unor vinuri ușoare, echilibrate, 
cu o tărie alcoolică scăzută, cu o 
bună fructozitate și prospețime, ră
coritoare. Această orientare a avut 
efecte negative nu numai în ceea ce 
privește sortimentul și calitatea vi
nurilor, ci și cantitatea ; producțiile, 
cu toate eforturile făcute pentru per
fecționarea tehnologiilor, s-au men
ținut la un nivel inferior condițiilor 
pedoclimatice favorabile din această 
zonă a țării. Prevederile legii de de
limitare teritorială a culturii viței de 
vie și a ariilor de producere a prin
cipalelor categorii de vinuri vor avea 
fără îndoială un rol important în ac
țiunea de refacere a podgoriilor 
noastre. Este necesar ca, o dată cu 
lucrările de delimitare a podgoriilor, 
să se elaboreze și un plan- de re
facere a actualelor plantații și de 
dezvoltare a lor în viitor. Peptru 
aceasta este nevoie de o mai bună 
corelare, la nivelul fiecărui județ, 
a producerii materialului săditor 
pe .soiuri. în județul Vrancea, 
de exemplu, în cadrul școlilor de 
viță existente se asigură doar 40—60 
la sută din materialul de plantat ne
cesar. Diferența se procură din alte 
județe. Or, la Timiș, la Bihor 
sau Constanța se produce viță din 
soiurile specifice, zonelor respective. 
De aceea, să se prevadă ca produce
rea materialului săditor să se facă pe 
bază de contract direct între produ
cător și beneficiar, pentru ca să se 
producă materialul săditor de care 
avem noi nevoie și nu ce există la 
indemînă. Tn acest fel se va asigura 
material săditor pe soiuri, în raport

cu prevederile de dezvoltare a fie
cărei podgorii.

în cadrul proiectului, o atenție 
deosebită este acordată problemelor 
de vinificație, clasificării produselor 
din struguri, a vinurilor, îndeosebi. 
Se înțelege că pentru valorificarea 

• mai bună a producției de struguri 
este necesar să fie reconsiderate pro
cedeele și metodele de vinificație. 
Obținerea vinurilor ușoare, a vinu
rilor roșii și roze necesită îmbună
tățirea procesului de vinificație în 
sensul evitării proceselor de oxidare, 
a limitării acțiunii altor factori ne
gativi. In acest sens este util să se 
prevadă limitarea gradului de pre
sare a strugurilor pe grupe de soiuri, 
deoarece prin presarea peste o anu
mită limită, îndeosebi cu presele 
PSMH, se obțin vinuri taninoa.se, cu 
gust astringent. Este bine, de aseme
nea, să se reglementeze și nivelul de 
folosire a bioxidului de sulf. Unii 
din cei care lucrează in vinificație 
adaugă vinului cantități mai mari de 
sulf pentru a-i asigura stabilitatea. 
Pentru a avea un vin bun, stabil, 
trebuie, pe lîngă aplicarea unei teh
nologii corespunzătoare, pivnițe bune, 
reci atît la unitățile producătoare, cit 
și la cele de desfacere. Sulful în ex
ces nu va înlocui o pivniță bună, în 
schimb va. degi'ada vinul, îl va face 
dăunător pentru organism. De aceea, 
legea să prevadă ca peste o’ anumită 
concentrare, de exemplu, 20 mmg 
pentru vinurile curente și 40 mmg 
bioxid de sulf liber la litru pentru 
vinurile demiseci, vinurile să fie so
cotite improprii consumului și să fie 
destinate fabricării alcoolului.

Legea viei și a vinului s-a bucu
rat de c largă apreciere în rândurile 
specialiștilor noștri. Cu toții și-au 
exprimat convingerea că prevederile 
acesteia vor asigura cadrul dezvol
tării viticulturii noastre pe baze noi, 
moderne, vor asigura valorificarea 
tradiției și experienței de veacuri a 
viticulturii românești și pe aceste 
baze va crește pe plan mondial com
petitivitatea strugurilor și vinurilor 
noastre.

Lucrările de raionare și cele de 
microraionare, au indicat ce so
iuri de viță, românești și stră
ine, trebuie cultivate în fiecare 
podgorie, centru și plai viticol, ca 
și raporturile dintre acestea. în 
acest mod s-au stabilit și noile sor
timente care au 
rurile agricole, 
create condiții 
podgorii să se . .
din anumite soiuri, care să ducă la 
producerea unor vinuri specifice.

Cu toate acestea, constituirea sor
timentelor și restabilirea specificu
lui podgoriilor noastre sau crearea 
altora mai adecvate a întîrziat să 
se realizeze. Aceasta s-a datorat 
lipsei unei legi care să reglemen
teze toate problemele cultivării vi
ței de vie și a producerii vinului. 
Lipsind această lege, materialul să- 
ditor produs de pepiniere a lăsat și 
mai lasă încă de dorit sub aspectul 
autenticității și al proporțiilor dintre 
soiurile admise la înmulțire, 
tățile producătoare nu luptă 
cient pentru autenticitate 
pectarea proporțiilor dintre soiuri, 
iar aprobatorii de stat cedează sub 
presiunea cheltuielilor și a mun
cii depuse, oludindu-se astfel tra
ducerea în fapt a sortimentelor. In
suficiența vițelor altoite produse 
dintr-un sortiment solicitat duce la 
înlocuirea lor cu altele. Terenul 
pregătit nu poate rămine neplantat, 
iar materialul existent trebuie folo
sit. Datorită acestei practici nu s-a 
putut realiza intenția bună de res
tabilire a sortimentelor. Am străbă
tut multe podgorii și am rămas ui
mit de faptul că in multe se plan
tează nu ceea ce este recomandat, 
ci ceea ce se găsește, fapt care duce 
la o împestrițare și mai accentuată 
a podgoriilor noastre.

Proiectul legii viei și vinului, aflat 
în dezbatere publică, aduce o serie. 
de precizări legate de valoare^ 
materialului săditor și răspunderi' 
clare asupra autenticității soiurilor 
care se înmulțesc (art. 10), curmînd 
practicile de pină acum1 și creînd 
condițiile necesare pentru continua
rea și desăvîrșirea constituirii sorti
mentelor pe podgorii. Prevederile 
acestui proiect de lege sînt foarte 
bune. Consider însă că trebuie mers 
mai departe în ce privește restabi
lirea specificului podgoriilor noas
tre. Și iată de ce. Prezența pe piață 
a unui mare număr de tipuri de vi
nuri (alb de masă, superior de 
masă, de regiune, superior de re
giune etc.) cu caractere comune, 
care de regulă nu exprimă nimic 
legat de o podgorie sau alta, dife
rența prea mare de preț la achizi
ție între strugurii pentru asemenea 
vinuri și cei pentru vinuri din 
soiuri au condus în practică la extin
derea soiurilor pure, în' dauna celor 
indicate pentru vinuri tip, chiar 
dacă din primele nu se obțin în 
anumite podgorii vinuri 
decît din cele de al doilea, 
ceastă cale, în loc să realizăm 
plantații sortimentele indicate 
podgorii și plaiuri pentru obținerea 
vinurilor tip, specifice zonelor res-f 
pective, cu caractere distincte, am 
realizat sau sintem în curs de rea
lizare ■ a unor vinuri anonime, co
mune tuturor podgoriilor și a vi- 
nurilor-soiuri adesea lipsite de per
sonalitate. Interesele economiei ță
rii, ale consumatorilor cer ca, în 
viitor, să realizăm pe suprafețe în
tinse, de ordinul miilor de hectare, 
plantații dintr-un anumit sortiment 
din care să se obțină un vin tipic.

fost însușite de fo- 
Totodată, au fost 
materiale ca in 
realizeze plantații

Uni- 
sufi- 

și res-

mai bune 
Pe a- 

în 
pe

In felul acesta se va putea aplica a- 
ceeași tehnologie de vinificație, iar 
vinul va avea, an de an, aceleași 
însușiri. De aceea, legea să preva
dă ca în anumite podgorii să fie 
promovate numai anumite sorti
mente. Actuala prevedere din proiect 
— soiurile de struguri pentru vin, 
destinate pentru înființarea planta
țiilor noi, trebuie să corespundă di
recțiilor de producție stabilite pen
tru fiecare podgorie, centru și plai 
viticol — este astfel formulată în
cît poate fi încălcată cu ușurință. 
Trebuie ca în ’lege sau în anexă să 
se prevadă sortimentele specifice 
pentru fiecare podgorie, centru și 
plai viticol, urmărindu-se produce
rea unor partizi mari de vin cu în
sușiri bine precizate.

Am promovat sau promovăm so
iurile Riesling, Sauvignon, Fetească, 
Pinot -11, __
toate podgoriile în loc de una, două 
sau cîteva podgorii, in care' un soi 
sau altul, sau o grupă de soiuri, se 
detașează net prin calitățile lor de 
celelalte. Ar trebui ca numai în 
aceste podgorii să se atribuie denu
mirea. de soi (Chardonnay, Fetească, 
Grasă, Cabernet, Sauvignon etc.) și 
numai în asemenea podgorii acestea 
sau sortimentul tip să beneficieze 
de prevederile legii viei și vinului 
referitor la denumirea de origine, 
cu toate atributele sale (art. 4). 
Prin ce anume poate fi justificată 
prepararea unor vinuri-soiuri în- 
tr-o podgorie sau plai, afară de pre
țuri, dacă ele/sînt adesea inferioare 
vinului tip, obținut, din vinificarea 
sortimentului ? Prin nimic. De aceea, 
trebuie reconsiderat numărul de ti
puri de vinuri comune, prin reduce
rea lor fără pierderi pentru econo
mia viticolă ; trebuie stabilit neîntîr- 
ziat și precizat vinul tip, specific fie
cărei podgorii, cu caracteristicile sale 
net distincte. Pe această bază tre
buie orientate și dirijate plantările.

Vinul tip, cu caractere specifice, 
''proprii podgoriei, centrului viticol 
sau plaiului trebuie să exprime po
tențialul acestora și al sortimen
tului adecvat, trebuie să se distin
gă net prin calități superioare de ac
tuala gamă de vinuri obținută în a- 
ceeași podgorie, și numai acestuia 
să i se atribuie denumirea podgoriei, 
și cînd este cazul chiar și denumirea 
de origine (de exemplu : Cotnari, 
Murfatlar etc.), iar sortimentul din 
care se obține să beneficieze de pre
vederi speciale. Fiind un vin cu cali
tăți net superioare, specifice podgo
riei dc proveniență, vinul tip trebuie 
obținut în proporție de cel puțin 
50—55 la sută ; pe acesta se sprijină 
în principal prestigiul podgoriei, ex
portul, consumul marilor restau
rante, cel al amatorilor de asemenea 
vinuri etc. Cealaltă parte poate fi 
prezentată în anumite proporții sub 
formă de vinuri-soiuri — Grasă de 
Cotnari, Muscat Ottonel de Tîrnave 
etc. — unde este cazul și mai ales 
prin vinuri comune, cu aceleași ca
ractere indiferent de podgorie. Ele 
constituie masa vinurilor de larg con
sum. Pe această bază pot fi recon
siderate și nrețurile.

Concentrînd eforturile în direcția 
obținerii vinurilor tip. specifice fie
cărei podgorii, pe bază de sortimen
te bine precizate și cunoscute. Le
gea viei și a vinului va servi aces
tui mare țel așa de mult visat și 
așteptat de specialiști și consuma
tori.

ProS. <îr. docent T. MARTIN 
Institutul agronomic „N. Bălcescu' 
București

etc. în toate sau aproape în

I
I

Inq. Stanică DUMBRAVA
director I.A.S. Odobești, 
județul Vrancea

De la Drăgășani, 
dar nu „de Drăgășani88

CUM SE VA RESTABILI SPECIFICUL ACESTEI 
VITICOLE?

în proiectul legii viei și vinului se 
subliniază necesitatea ca fiecare pod
gorie să producă sortimentele de vi
nuri tradiționale, pentru care se în
trunesc cele mai bune condiții na
turale, puhîndu-se accentul pe obți
nerea unor vinuri ușoare, de consum 
curent. Propria noastră experiență 
ne face să îmbrățișăm întru totul a- 
cest punct de vedere.

I.A.S. Rimnicu Vilcea deține o su
prafață de 800 ha cu viță de vie si
tuată îndeosebi în podgoria Drăgă
șani. Dispunem de toate condițiile 
pentru a orienta producția în spiri
tul și litera noii legi. Totuși, în pre
zent, producția noastră de vin s-a 
îndepărtat de la ceea ce se producea, 
în mod tradițional, în această pod
gorie. In urma raionării și microra- 
ionării s-au plantat noi soiuri de 
struguri : Sauvignon, Riesling italian, 
Fetească, Pinot 
mentul celor care formau 
sortiment al podgoriei 
Crîmpoșia, ~ '
care asigurau producții 
nuri ușoare. In prezent, 
dețin o pondere de 90 
suprafața plantată, ceea 
bat radical vinurile de
In mod greșit s-au introdus și soiuri

gris etc. în detri- 
vechiul 

Drăgășani : 
Gordanul, Braghina și 

mari și vi- 
noile soiuri
Ia sută din 
ce a schim- 

Drăgășanl.

ZONE

care nu găsesc âici condiții 
acumula cantitatea de zahăr 
și a da o producție mare. Este cazul 
soiului Muscat Ottonel. La ferma viti
colă Mitrofani, de exemplu, anul a- 
cesta s-au obținut, în medie, numai 
1 500 kg struguri la hectar. Deci gre
șeala pornește de la însuși modul 
cum s-a făcut raionarea soiurilor.

Pentru viitor ar trebui deci ca, în 
noile plantații, să se meargă cu prio
ritate pe soiurile tradiționale. In
tr-adevăr, în proiect se arată că 
la înființarea plantațiilor, soiurile 
de struguri să corespundă direcțiilor 
de producție stabilite pentru fiecare 
podgorie, centru și plai viticol. S-a 
văzut însă că tocmai lucrarea de ra- 
ionarc a viței de vie nu corespunde. 
Considerăm că este necesară reface
rea grabnică a acestei lucrări pen
tru că numai în aceste condiții pre
vederea sus-amintită va putea 
prevala viața. Fără asemenea măsuri 
ferme va continua să se planteze viță 
de vie, din soiuri pe care le vor avea 
la îndemină unitățile, nu se va pu
tea reface specificul podgoriilor.

Preda BUZESCU 
M’hp.i BEȘLEAGĂ 
șefi de fermă 
ia I.A.S. Rimnicu Vîl

pentru a 
necesară

taninoa.se
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COMUNICAT COMUN Vizita Alteței Sale Regale, prințul
&

Socialistă România a primului ministru
ai Olandei

Sosirea ministrului comerțului 
exterior al U. R. S. S., 

PatolicevNikolai
I

al Republicii Singapore, Lee Kuan Yew
(Urmare din pag. I)

La Ministerul Comerțului Exterior, 
ministrul ’Cornel Burtică a avut, 
marți după-amiază, o întrevedere cu 
Alteța Sa Regală, prințul Bernhard 
von Lippe-Biesterfeld al Olandei, a- 
flat în vizită în țara noastră.
' La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
George Elian, ambasadorul României 
în Olanda, și membri ai conducerii

Ministerului Comerțului Exterior. Au 
fost de față Pieter Veecken Putman- 
Cramer, ambasadorul Olandei la 
București, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor comerciale, colaborării și coo
perării economice între România și 
Olanda.

rala româno-singaporeze și au 
făcut un schimb de păreri în le
gătură cu principalele probleme 
internaționale actuale.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția față de extinderea le
găturilor dintre Republica Socia
listă România și Republica Sin
gapore. Ele au constatat că există 
posibilități de dezvoltare a rela
țiilor dintre cele două țări în do
meniile politic, economic, comer
cial, cultural și pitele. în acest 
sens, ele au hot&rît să dezvolte și 
să intensifice cooperarea econo
mică și schimburile comerciale, a- 
preciind că lărgirea și diversifica
rea relațiilor româno-singaporeze 
oorespund pe . deplin intereselor 
celor două țăn, cît șl cauzei ge
nerale a păcii și colaborării inter
naționale.

în scopul folosirii mai depline 
■ posibilităților favorabile pe care 
le oferă economiile naționale ale 
celor două țări, părțile au conve
nit asupra constituirii unei comisii 
nixte guvernamentale româno- 

singaporeze de colaborare econo
mică, chemată să identifice și să 
concretizeze obiective de coope
rare economică și tehnică.

Cele două părți au subliniat că 
pentru realizarea destinderii, asi
gurarea unui climat statornic de 
pace șl securitate pe plan inter
național, este necesar ca relațiile 
dintre state, indiferent de mări
mea și de sistemul lor politic, să 
fie așezate pe baza principiilor 
respectării reciproce a indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, interesu
lui și avantajului reciproc. Ele 
s-au pronunțat pentru excluderea 
forței și amenințării cu forța,

presiunilor de orice natură în ra
porturile dintre state, pentru so
luționarea pe cale pașnică a pro
blemelor litigioase, pentru respec
tarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur calea 
dezvoltării, potrivit voinței și as
pirațiilor proprii.

Exprimîndu-și profunda îngrijo
rare în legătură cu existența încor
dării în unele regiuni ale lumii, cei 
doi șefi de guverne au afirmat do
rința lor fermă de a continua efor
turile pentru a se crea un climat 
de. destindere internațională în ve
derea întăririi și apărării păcii 
mondiale.

Cele două părți au exprimat în
grijorarea în legătură cu- continua
rea războiului din Indochina și au 
reafirmat sprijinul lor luptei po
poarelor din regiunea respectivă 
pentru libertate și independență, 
pentru dreptul lor de a-și hotărî 
propria soartă, fără amestec 
afară.

Cele două părți consideră 
perpetuarea situației încordate 
Orientul Apropiat reprezintă o a- 
menințare permanentă la adresa 
păcii internaționale și s-au pronun
țat pentru soluționarea grabnică, 
pe cale pașnică, a conflictului, în 
spiritul rezoluției Consiliului d« 
Securitate din 1967.

Cele două părți au subliniat im
portanța pentru pacea și securita
tea lumii a înfăptuirii dezarmării 
generale, îndeosebi a dezarmării 
nucleare, și se pronunță pentru or
ganizarea unei conferințe consacra
te dezarmării, la care să participe 
toate statele lumii.

Cei doi șefi de guverne au apre
ciat că înfăptuirea securității euro
pene ar avea efecte pozitive asupra 
situației internaționale în general.

Relevînd efectul pozitiv pe care 
îl are extinderea schimburilor co-

din

ci 
din

merciale și economice asupfa vieții 
internaționale, părțile au subliniat 
necesitatea eliminării restricțiilor 
și practicilor discriminatorii în re
lațiile economice interstatale.

Cei doi șefi de guverne au rele
vat necesitatea de a se acționa cu 
hotărîre pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului și neocolonialis- 
mului, a politicii de apartheid și 
discriminare rasială.

Subliniind rolul pozitiv și contri
buția importantă pe care o poate 
avea O.N.U. la promovarea colabo
rării internaționale, la soluționarea 
problemelor actuale ale lumii, cele 
două țări se pronunță pentru spo
rirea eficienței acestei organizații, 
respectarea strictă a prevederilor 
Cartei O.N.U., pentru ca toate sta
tele să-și poată aduce contribuția' 
la activitatea Națiunilor Unite.

Cele două părți își exprimă sa
tisfacția față de restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chineze 
la O.N.U. și încrederea că prezența 
Republicii Populare Chineze în 
O.N.U. va contribui la respectarea 
și întărirea normelor dreptului 
ternațional, la creșterea rolului 
eficienței acestei organizații 
menținerea păcii și securității 
ternaționale.

Vizita primului ministru singa- 
porez Lee Kuan Yew în Republica 
Socialistă România, discuțiile prie
tenești și sincere care au avut loc 
cu acest prilej au contribuit la o 
mai bună cunoaștere reciprocă și 
constituie un pas important în evo
luția relațiilor de prietenie și coo
perare ijintre cele două țări.

Primul ministru al Republicii 
Singapore, Lee Kuan Yew, l-a in
vitat pe președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, să 
viziteze Singapore. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

(Agerpres)
I. Drozdenko, 
Sovietice la 

ai ambasadei.

in-
?î 
în 

In-

HANDBAL FEMININ

La Invitația Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor, marți după-amiază a 
sosit în Capitală T. P. -Singly secre
tar în Ministerul Agriculturii și Ali
mentației al Indiei, care va face o vi-* 
zită în țara noastră. La sosire, pe ae
roportul Otopeni, oaspetele indian ■ 
fost salutat de Florin Pavelescu, ad
junct al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și a- 
pelor, și alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți D. R. Kawatra, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Indiei la 
București, și membri ai ambasadei. 
In cinstea oaspetelui, Angelo Micu- 
lescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, « 
oferit un dineu.

♦
Marți a avut loc, la sediul Asocia

ției de drept internațional și relații 
internaționale, o masă rotundă, or
ganizată cu ocazia vizitei în țara 
noastră a dr. H. V. Schierwater, di
rector științific la Institutul de eco
nomie și politică internațională „Haua 
Rissen" din Hamburg, cu tema „Po
sibilitățile actuale pentru oonvocârea 
unei conferințe europene pentru 
securitate". Au luat parte membri ai 
Consiliului Executiv al A.D.I.R.I., 
profesori universitari, cercetători din 
institutele Academiei de Științe So
ciale și Politice, funcționari superiori 
din M.A.E., ziariști. A fost de față 
Bernhard Wolf, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. F. a Germaniei la 
București.

★

Marți dimineața a sosit In Capi
tală o delegație comercială a Secției 
pentru România din cadrul Consiliu
lui Superior al Camerelor de Comerț, 
Industrie și Navigație din Madrid, 
condusă de Jesus Orfila, președin
tele secției, director general în Insti-

tutul național al industriei. In aceeași 
zi, oamenii de afaceri spanioli au fost 
primiți de Victor lonescu, președin
tele Camerei de Comerț, și au avut 
o întîlnire cu membrii Secției româ- 
no-spaniole din cadrul aceleiași in
stituții. Eduardo Casuso, ministru ple
nipotențiar, șeful Reprezentanței 
consulare și comerciale a Spaniei la 
București, a oferit un oocteil.

★

Marți a părăsit Capitala acad. dr. 
Vladimir Timakov, președintele Aca
demiei de Științe Medicale a 
ILR.S.S., care, la invitația Academiei 
de Științe Medicale,, a făcut o vizită 
de documentare și de schimb de ex
periență în țara noastră.

Oaspetele a avut întrevederi cu 
perspnalități ale vieții științifice și a 
vizitat institute de cercetări medicale 
și unități sanitare, precum și obiec
tive turistice.

*
Marți s-au încheiat la Baia Mare 

lucrările cursului superior de plani
ficare sanitară, organizat de Biroul 
regional pentru Europa al Organiza
ției Mondiale a Sănătății. Timp de 6 
zile, personalități medicale din An
glia, Belgia, Elveția, Franța, Repu
blica Federală a Germaniei, Luxem
burg, Polonia, Spania și România au 
audiat prelegeri în cadrul cărora au 
fost înfățișate o serie de soluții ori
ginale aplicate în ultima vreme în 
unitățile sanitare din județul Mara
mureș. Oaspeții au vizitat, de ase
menea, mai multe unități medicale 
din județ. La rîndul lor, specialiștii 
străini au prezentat referate axate 
pe teme medicale de larg interes, a 
căror aplicabilitate se experimentează 
pe plan european.

Ministrul comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice, Nikolai Patolicev, a 
sosit marți in Capitală în vederea 
semnării Protocolului comercial pri
vind schimburile de mărfuri și plățile 
între România și U.R.S.S. pe anul 
1972.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, de membri ai conducerii unor 
ministere economice.

Au fost prezenți V. 
ambasadorul Uniunii 
Bucureștj, și membri

*
Ministrul comerțului exterior al 

Uniunii Sovietice, Nikolai Patolicev, 
a făcut, marți după-amiază, o vizită 
la Ministerul Comerțului Exterior, 
unde a avut o întrevedere cu mi
nistrul Cornel Burtică.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
intr-o atmosferă prietenească, de de
plină înțelegere reciprocă, au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea in continuare a schimburilor 
comerciale, a colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice dintre 
România și Uniunea Sovietică.

La convorbiri au participat Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Ion Morega, adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini, Nicolae lonescu, ad-

junct ti ministrului industriei chi
mice.

Au luat parte V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în onoarea ministrului comerțului 

exterior al Uniunii Sovietice, Nikolai 
Patolicev, ministrul român al comer
țului exterior, Cornel Burtică, a ofe
rit un dineu.

Au participat loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Nicolae Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, Ion 
Crăciun, ministrul industriei ușoare, 
membri ai conducerii unor ministere 
economice și alte persoane oficiale.

Au luat parte V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
miniștrii Cornel Burtică și Nikolai 
Patolicev au toastat în sănătatea 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat ai Republicii 
Socialiste România și Uniunii Sovie
tice, pentru întărirea continuă a prie
teniei frățești româno—sovietice, pen
tru dezvoltarea colaborării economice 
multilaterale dintre cele două țări.

. (Agerpres)

La Academia „Ștefan Gheorghiu"

La Academia „Ștefan Gheorghiu" 
a avut loc marți o adunare, în ca
drul căreia ambasadorul R. D. Ger
mane la București, dr. Hans Voss, 
a prezentat o expunere despre im
portanța Congresului al VIII-lea al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania pentru construirea socialis
mului în Republica Democrată Ger
mană.

(Agerpres)

P. S. U.G
Au luat parte Ștefan Mocuța, prim- 

locțiitor al președintelui Consiliului 
de conducere al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", Nicolae lonescu, adjunct 

■al șefului Secției relațiilor externe 
a C.C. al P.C.R., Augustin Deac, di
rector adjunct al Institutului de stu
dii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., cadre didactice 
și studenți ai academiei.

viața internațională
încheierea Congresului
P.C. din Marea Britanie

© Un amanet ciudat fLU'MTNA — 
9—19,30 îA^coftnnbafe. •
© Anna celor o mie> de zile (am
bele serii) : SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, FESTIVAL — 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30.
© Mihail Strogoff : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
3819): 20,15 (seria de bilete — 3836), 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21
© Oliver (ambele serii) : PATRIA
— 9,30; 13; 16,30; 20, CAPITOL — 
10; 13,30; 16,45; 20, FAVORIT — 
9,30; 12,30; 16,30; 19,30.
© Vis de dragoste : VICTORIA — 
9,30; 12,30; 16,30; 19,30.
© Marele premiu : LUCEAFĂRUL
— 9,30; 13; 16,30; 20, FEROVIAR — 
9,30; 13; 16,30; 20, MODERN —- 9; 
12,30; 16; 19,30.
© Timpul berzelor : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15.
o Castanele sînt bune : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
© Scoate-ți pălăria cînd săruți : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
© Floarea de cactus : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; .18,15;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
© Amintiri bucureștene — 9—17 în 
continuare ; Program de filme do
cumentare — ÎS,45—20,30 în conti
nuare : TIMPURI NOI.
© Mayerling : PACEA — 16; 19. 
© Notre Dame de Paris — 10; 12; 
14,15, Cocoșatul de la Notre Dame
— 16,30; 18,45, Vîntul — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
© Frații : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
© Ritmuri spaniole : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
© Piața Roșie : DRUMUL SĂRII
— 16; 19,30.
© Săptămîna nebunilor : LARO- 
MET-*— 15,30; 17,30; 19,30.
© N-am cîntat niciodată pentru 
tata : GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
© Asediul : POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
© Steaua de tinichea : MIOrIța
— 10; 12,30; 15; 17.30; 20.
© Așteptarea : VIITORUL — 16; 
18; 20.

Vinovatul este în casă : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, FLOREAS
CA — 15,30; L8; 20,15.
© Hello, Dolly ! : DOINA — 11,30; 
16: 19,30, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 19.
• Povestirile lui Hoffmann : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,45; 20,15.
© Brigada Diverse în alertă : FE
RENTARI — 15.30," 17,45; 20'. '
© Aeroportul : ARTA — 16; 19,30. 
© Pe Donul liniștit (seriile' I și II): 
MUNCA — 15,30; 19.
© Tick, Tick, Tick : VITAN — 
15,30: 17,45; 20.
• Boxerul : CEÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15, RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.
© O floare și doi grădinari : MO
ȘILOR — 15,30; 19.
« Cortul roșu : UNIREA — 15,30; 
19.
© Sunetul muzicii :
15,30; 19.
© Parada circului ;
15,30; 18; 20,15.
© Motodrama : LIRA
20,15.

COSMOS

FLACĂRA

— 1S.30; 18;

teatre
20,15, • Filarmonica de stat ,,George 

Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Muzică de epocă (Renaște
re-Baroc-Școala italiană). Inter
pretează Cvintetul Concertino 
— 20.
• Teatrul de operetă : Contesa 
MaritZa — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Studio) : Prima zi de 
libertate — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Iubire 
pentru iubire — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30; 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
© Teatrul Giulești : Secunda 58 — 

■ 19,30.
e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Miui-jazz cu 
maxi-haz — 19,30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Blmbirlcă — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodie 
română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT

• Aseară, scor egal: 13-15. Mîlne, la Cluj, al doilea med

repre- 
nu va 
al su

hand-

Aseară, în sala Floreasca, echipa fe
minină de handbal a țării noastre 
a susținut penultimul meci public de 

• verificare înaintea plecării la cam
pionatele mondiale, intilnind 
zentativa Cehoslovaciei, care 
fi prezentă la turneul final 
premei competiții.

Cum s-au comportat aseară
batistele noastre ? în nota lor obiș
nuită, cu nimic în minus și cu ni
mic... în plus față de recentul „Tro
feu Carpați" de la Cluj. In apărare 
au acționat atent și prompt (dar 
n-au putut stăvili de fiecare dată 
șuturile de la 9 m ale celor mai înal
te dintre adversare), iar în atac au 
pregătit bine, după părerea noastră, 
momentul lansării șutului spre poar
tă (fără însă ca tirul să fi fost reglat 
corespunzător, chiar și cînd au șu-

tat principailele trăgătoare). Cum In
tr-un joc de echipă, și la înscrierea 
golurilor se cere o participare colec
tivă, un aport mal larg, componen
tele echipei tricolore ar trebui să 
manifeste mai mult curaj, mai mul
tă inițiativă pentru finalizare. Con
fruntarea a fost, desigur, edificatoa
re pentru specialiștii noștri, care in 
timpul (scurt) rămas pînă la înce
perea C.M. urmează a se ocupa ex
clusiv de' retușuri, despre schimbări 
radicale (in lot și in concepția tac
tică de joc) nemaiputind fi vorba.

Soorul partidei de aseară a fost e- 
gal : 13—13. La pauză, echipa ceho
slovacă a condus cu 7—4. Mîine, in 
Sala sporturilor din Cluj, va avea loc 
un al doilea meci între cele două 
formații.

în vederea partidei cu Polonia

X.

FOTBAL, AZI
ETAPA A X-A

I. D

Lotul de rugbi a susținut un meci de verificare
Reunirea, ieri după-amiază, pe Sta

dionul Tineretului a lotului nostru 
reprezentativ de rugbi — pentru o 
partidă de verificare cu echipa Spor
tul studențesc — este determinată de 
apropiatele meciuri internaționale de 
la 21 noiembrie (cu echipa Poloniei) 
și 11 decembrie (cu echipa Franței). 
De această dată, pregătirile au avut 
în vedere în modi special găsirea 
unei tactici adecvate pentru meciul 
de duminică, cu rtigbiștii polonezi.

Maestrul emerit al sportului Rene 
Chiriac, care a arbitrat ieri medul 
de verificare al lotului, sublinia, în
tre altele, următoarele : „A 
cred, un test util. Preocuparea 
lecționabililor s-a concentrat 
jocul deschis, la mină, pe ofensivă, 
cu altă cuvinte. Verva a fost gene-

fost, 
se- 

spre

rală, reușita multor faze incintîn- 
du-mă și pe mine, în teren. Mi-au 
plăcut în mod < deosebit Rășcanu, 
Florescu și Durbac. Dacă, în gene
ral, înaintarea apare omogenă și 
destul de forte, în linia de trei 
sferturi sînt cîteva fisuri ; antreno
rii mai au de încercat și de ales 
pentru a titulariza mijlocașul la 
deschidere și centrul I“.

Antrenorii Teofilovici și Cosmă- 
nescu au la dispoziție pentru mo
ment următorii jucători : Durbac, 
Constantin, Suciu, R. lonescu — 
Nica, Hulă — Bucoș, Marinescu — 
Florescu, Bărgăunaș, Țața — Rășca
nu, Iftimie, Dărăban — Șerban, 
Postolache — Baciu, Dinu, Pop, lor- 
gulescu, Popovici, Gh. Mircea.

Etapa a X-a a diviziei A de 
fotbal se dispută astăzi sub 
semnul marii bucurii produse 
de victoria de duminică a fotba
lului nostru asupra echipei Ceho
slovaciei. Selecționabilii — toți 
acești „băieți minunați" —- vor 
fi, desigur, primiți cu aplauze 
suplimentare de publicul spec
tator din Arad, Oradea, Ploiești, 
Craiova, Petroșani, Iași, Bucu
rești, unde vor juca de această 
dată sub culorile formaților lor 
de club. Programul meciuridor 
de astăzi este următorul: Steaua- 
Steagul roșu (Stadionul Repu
blicii, de la ora 14.30), U.T.A.- 
Farul, Universitatea Craiova- 
F. C. Argeș, Jiul Petroșani-Di- 
namo, Politehnica Iași-S.C. Ba- 

, cău, Crișul Oradea-Rapid, Pe
trolul Ploiești-Universitatea Cluj, 
C.F.R. Cluj-A.S.A. Tg. Mureș.

înaintea acestei etape, primele 
locuri în clasament sînt ocupate 
de U.T.A. (14 puncte), Universi
tatea Cluj (12 p.), S. C. Bacău 
(12 p.), Steaua (12 p.), Dinamo 
(11 p.), A.S.A. Tg. Mureș (11 p).

LONDRA 16. — Corespondentul 
nostru, N. Plopeanu, transmite : 
Marți s-au încheiat la Londra, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, lu
crările celui de-al 32-lea Congres na
țional al Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

în ultima zi a lucrărilor, delegații 
au adoptat o serie de rezoluții, prin
tre care rezoluția politică intitulată : 
„Unitate, partidul comunist și lupta 
pentru socialism".

După ce subliniază schimbările ho- 
tăritoare produse pe plan mondial 
in favoarea forțelor socialismului, 
manifestarea cu tărie a superiori
tății sistemului socialist mondial, ex
tinderea mișcărilor de eliberare na
țională, intensificarea și combativi
tatea luptei clasei muncitoare,- (din 
lumea capitalistă, rezoluția prezintă v 
un tablou al situației politice, eco
nomice și sociale din Anglia, care se 
caracterizează prin stagnare, inflație 
și șomaj, prin înrăutățirea situației 
clasei muncitoare, prin atentate la 
cele mai elementare drepturi ale ce
lor ce muncesc. în aceste condiții, se 
subliniază in continuare in rezoluție, 
se intensifică lupta unor largi pături 
ale populației din Anglia, împotriva 
adîncirii exploatării, șomajului și scă
derii nivelului de trai, luptă în care 
comuniștii au un rol tot mai activ, si-

tuindu-se de multe ori în primele rin- 
duri. „Fie ca aefest congres să 
unească toate forțele partidului nos
tru pentru a acționa în așa fel încit 
să cîștigăm mii de muncitori în rîn
durile noastre. Adîncirea crizei capi
talismului subliniază în mod deosebit 
necesitatea existenței unui partid 
care să lupte pentru țeluri socialiste, 
subliniază, neceșițațea revoluției sp- 
eialiste,..așa„cuții.,ș.e,-arată și în -pro
gramul nostru-intitulat „Călea Brita- 
niei spre socialism". Noi, se spune 
mai departe in rezoluție, trebuie să 
facem in așa fel ca toate forțele 
partidului să fie pătrunse de înțele
gerea faptului că în momentul de 
față pentru intensificarea mișcării 
maselor într-o direcție socialistă deci
sivă este unitatea luptei pentru ideile 
programului nostru, decisivă este 
întărirea partidului nostru ca o forță 
puternică de care clasa muncitoare 
are urgentă nevoie". în final, rezo
luția subliniază următoarele : „în 
toate etapele acestei lupte, noi tre
buie să exprimăm în mod constant 
țelul politic privind cucerirea puterii 
și transformarea revoluționară a An
gliei, singurele care pot conduce po
porul nostru să iasă din criza capi
talistă și să-i asigure un viitor so
cialist".

Plenara C. C.
SOFIA 16 (Agerpres). — Agenția 

B.T.A. anunță că la Sofia a avut loc 
Plenara C.C. al P.C. Bulgar, care a 
dezbătut proiectul planului de dez
voltare economică și socială a Bul
gariei în anii celui de-al șaselea cin
cinal (1971—1975) și proiectul buge
tului de stat pe anul 1972.

Proiectul de plan a fost prezentat 
de Sava Dîlbokov, membru al- C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, iar proiectul buge
tului de stat de Dimitr Popov, mem-

al P. C. Bulgar
bru al C.C. al P.C.B., ministrul finan
țelor.

Pe baza rapoartelor prezentate au 
avut loc discuții.

Cuvintul de închidere a fost rostit 
de Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Consi- ■ 
liului de Stat al R. P. Bulgaria.

Plenara a aprobat documentele 
prezentate și a propus Consiliului de 
Miniștri să le supună Adunării Popu
lare.

Prelungirea concursului 

publicistic cu tema :

„Economisirea,

semn al înțelepciunii11

Dlnd curs dorințelor manifes
tate și pentru a da posibilitate 
unui număr cit mai mare de 
publiciști să participe la con
cursul cu tema : „Economisirea, 
semn al înțelepciunii". Casa 
de Economii și Consemnațiuni a 
prelungit pînă la data de 31 de
cembrie a.c. termenul pină la 
care pot să apară în presă 
sau să se transmită la radio și 
televiziune materialele pentru 
acest concurs.

După cum s-a mai anunțat, 
fiecare concurent poate parti
cipa cu unul sau mai multe ma
teriale de diferite genuri (arti
cole, reportaje, schițe, foiletoane, 
anchete sociale etc.), care, prin 
conținutul lor, contribuie la 
stimularea spiritului de econo
mie în rîndurile populației de 
la orașe și sate și ale tineretu
lui școlar, subliniind avanta
jele păstrării banilor la C.E.C.

îmi amintesc de cele ce 
povestea Csaki Istvan, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid Szol- 
nok. Străbateam împreună 
întinsa cîmpie) ungară de 
la Szolnok spre Karcag, In- 
tr-una din acele zile toride 
de la sfirșitul lunii iulie 
cînd peste tot mirosea pu
ternic a grine coapte. De o 
parte și de alta a șoselei, 
cît cuprindeai cu privirea, 
lanurile de griu erau stră
bătute de zeci și zeci de 
combine și autocamioane 
ce transportau recolta adu
nată. Nu departe In urma 
lor, un șir de tractoare, in 
evantai,. întorceau brazdele 
de pămint negru și gras. 
„Cu două decenii în urmă — 
relata interlocutorul nostru 
— și pe aceste meleaguri 
mai toate lucrările agrico
le se făceau cu ajutorul a- 
nimalelor. Tractoarele și 
combinele se puteau numă
ra pe degete. Astăzi, în 
schimb, la fiecare 72 de 
hectare există un tractor 
și numai In județul nostru 
avem aproape 600 de oom- 
bine".

Prefaceri asemănătoare 
au avut loc în toate județe
le Ungariei, După elibe
rarea țării, o dată cu trans-. 
formarea socialistă a agri
culturii, mecanizarea agri
culturii a devenit
dintre problemele la ordi
nea zilei. Ani și ani de zile, 
mai ales după 1960, impor
tantele fonduri investite de 
Statul ungar în' agricultură 
au fost dirijate cu precă
dere spre mecanizarea lu
crărilor, spre înzestrarea cu 
tractoare și mașini agricole 
a noilor cooperative și gos
podării agricole de stat. 
Este semnificativă, în acest 
sens, însăși evoluția investi-

țiilor — la nivelul econo
miei naționale — destinate 
mecanizării agriculturii. In 
aceste scopuri, între 1960— 
1965 au fost investiți 8,4 mi
liarde forinți, iar între 
1966—1970 peste 14 miliarde 
forinți. Agricultura Ungariei 
este înzestrată astăzi cu 
peste 70 000 tractoare, pes-

In același timp, să crească 
producția agricolă la ..hec
tar. Utilizarea combinelor, 
de pildă, a determinat ca 
pierderile de boabe, care în 
condițiile folosirii secerilor 
sau secerătorilor simple e- 
rau între 6—12 la sută, să 
se reducă acum la numai 
2—4 la sută, ceea ce pentru

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

peste 
nu- 
alte

una

Sala sporturilor din Galați (în imagine) — unde săptâmina trecută a avut loc turneul internațional de handbal 
masculin „Trofeul Carpați' — găzduiește în aceste zile concursul republican de lupte libere și greco-romone 

al juniorilor Foto : Gh. Vințilă
masculin „Trofeul

r. p. ungară : Crește gradul 
de mecanizare a agriculturii

CORESPONDENTA din budapesta

te 22 500 semănători, peste
14 000 combine de cereale 
și porumb și alte ma
șini agricole. In 1950, nu
mai 11 la sută din întregul 
volum al lucrărilor agrico- 

-le se realiza cu ajutorul 
mașinilor. Astăzi, ca urma
re a progresului străbătut 
de agricultura ungară, mai 
ales în ultimul deceniu, a- 
ratul, semănatul, îngrijirea 
culturilor și recoltatul ce
realelor sînt aproape în 
întregime (94 la sută) me
canizate.

Reducind timpul de mun
că, ridicind calitatea lucră
rilor, mecanizarea a făcut.

silozurile de grine ale țării 
înseamnă aproape 150 000 
tone in plus.

Dezvoltarea mecanizării 
agriculturii. a determinat 
schimbări însemnate în gra
dul de pregătire profesio
nală a țărănimii, în nive
lul de cultură și in viața 
acesteia, ca și în însăși 
structura populației țării.

— Saltul cel mai impor
tant pe care îl va realiza 
agricultura noastră, ne spu
nea tovarășul Csaki Istvan, 
va avea loc încă în anii 
actualului plan cincinal. în 
această perioadă, așa cum 
a stabilit cel de-al X-lea

Congres al P.M.S.U., meca
nizarea agriculturii va cu
noaște o nouă etapă de dez
voltare. Se va trece la ex
tinderea industrializării lu
crărilor agricole.

într-adevăr, în acest scop, 
pentru anii 1971—1975 au 
fost prevăzuți peste 18 mi
liarde forinți. în această 
perioadă, agricultura va fi 
înzestrată cu alte 
50 000 tractoare, cu 
meroase combine și
mașini agricole speciale. O 
atenție deosebită se va a- 
corda mecanizării complexe 
a unor procese de produc
ție, mecanizării în conti
nuare a lucrărilor de recol
tare a porumbului, a sfeclei 
de zahăr și a cartofilor, 
mecanizării lucrărilor de 
grădinărit, precum și in
dustrializării creșterii ani
malelor. Direcțiile princi
pale ale acestui proces con
verg spre crearea unui ma
re număr de noi unități de 
creștere a animalelor, a 
unor combinate pentru 
creșterea păsărilor, crearea 
unor întreprinderi locale 
pentru valorificarea produ
selor agricole : fabrici de 
conserve de legume și 
fructe, de prelucrare a pro
duselor lactate și a produ
selor din carne etc.

Specialiștii, ca și munci
torii din agricultura Unga
riei sînt convinși că noua 
etapă a dezvoltării mecani
zării agriculturii va deter
mina obținerea de noi re
zultate însemnate în creș
terea producției agricole, 
vegetale și animale și sa
tisfacerea astfel, în condiții 
tot mai bune, a cerințelor 
populației țării de produse 
alimentare.

Al. PINTEA



viața internațională
LUCRĂRILE ADUNĂRII Protocol româno-coreean

GENERALE A 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 16 — Cores

pondentul nostru C. Alexandroaie, 
transmite : După cum s-a mai anun
țat, luni, delegația R.P. Chineze la 
Națiunile Unite a luat parte pentru 
prima oară la lucrările Adunării Ge
nerale. Cu acest prilej au luat cu- 
vîntul numeroși delegați, printre 
care reprezentanții României. Alba
niei, Kuweitului, în numele statelor 
asiatice. Cehoslovaciei, în numele 
unui grup de state socialiste, Olan
dei, în numele unor țări vest-euro- 
pene. Danemarcei, în numele state
lor nordice, Marocului, in numele 
țărilor arabe, S.U.A., In numele țării 
gazdă, care au salutat prima dele
gație a R.P. Chineze la O.N.U., apre
ciind aceasta ca un moment istoric 
in viața

A luat 
țfei R.P. 
ministru 
ne, care . .
gației de a participa Ia lucrările 
Adunării Generale a Națiunilor Uni
te. El a adresat, în numele guvernu
lui și poporului chinez, sincere mul
țumiri celor 23 de țări, printre care 
și România, inițiatoare ale rezolu
ției privind restabilirea drepturilor 
Chinei la O.N.U., tuturor țărilor care 
au sprijinit rezoluția sau și-au ex
primat simpatia față de China. Prin 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze și prin expulzarea cli
cii lui Cian Kai-și din O.N.U. și or
ganismele sale, a fost îndreptată o 
stare de lucruri nejustificabilă, a 
spus vorbitorul.

în numele guvernului R. P. Chi
neze, Ciao Kuan-hua a subliniat că 
Taivanul este o pante inalienabilă a 
teritoriului Chinei, că toate forțele 
armate ale S.U.A. trebuie să fie re
trase din Taivan și din strâmtoarea 
Taivan.

Ciao Kuan-hua a arătat, în conti
nuare, că guvernul și poporul chinez 
se opun politicii imperialiste de agre
siune și război, sprijină popoarele și 
națiunile asuprite în lupta lor dreap-

organizatiei.
apoi cuvintul șeful delega- 
Chineze, Ciao Kuan-hua, 

adjunct al afacerilor exter- 
a exprimat satisfacția dele-

PROPUNEREA EGIPTULUI 
PRIVIND AMÎNAREA 

DEZBATERILOR 
IN PROBLEMA 

ORIENTULUI APROPIAT

tă pentru libertate și eliberare, pentru 
a deveni stăpîne pe soarta lor — po
ziție conformă cu spiritul Cartel Na
țiunilor Unite. Evocînd rolul O.N.U. 
și principiile Cartei sale, vorbitorul a 
declarat că China se va alătura tu
turor țărilor și popoarelor care iu
besc pacea și va acționa, împreună cu 
acestea, pentru apărarea suveranită
ții și independenței naționale a ță
rilor, pentru apărarea păcii și pro
movarea progresului omenirii.

Șeful delegației chineze s-a pro
nunțat pentru dreptul tuturor țărilor, 
mari sau mici, de a participa pe pi
cior de egalitate la viața internațio
nală, pentru dreptul fiecărui popor 
de a-și alege sistemul social potrivit 
propriei sale voințe. El a declarat că 
problemele unei țări trebuie să fie 
rezolvate de către propriul popor, că 
problemele lumii trebuie rezolvate 
de către țările lumii, că problemele 
Națiunilor Unite trebuie rezolvate în 
comun de către toate statele mem
bre. Șeful delegației chineze s-a pro
nunțat pentru o conferință la nivel 
înalt, la care să participe toate țările 
lumii, consacrată problemei Interzi
cerii și distrugerii armelor nucleare.

★
Comitetul Politic special al Adu

nării Generale a O.N.U. a adoptat, în 
cursul ședințelor sale de luni și 
marți, 8 proiecte de rezoluție privind 
politica de apartheid a guvernului 
rasist din Africa de Sud. Documen
tele condamnă politica de apartheid, 
calificînd-o drept „o crimă împotri
va umanității" și cer tuturor statelor 
să se conformeze embargoului insti
tuit de O.N.U. asupra livrărilor de 
arme către regimul de la Pretoria, să 
rupă orice fel de relații economice, 
politice, militare, cu Africa de Sud, 
să sprijine prin toate mijloacele 
lupta justă de eliberare națională a 
poporului sud-african. Totodată, re
zoluțiile reafirmă legitimitatea miș
cării naționale împotriva apartheidu-

privind colaborarea economică
PHENIAN 16 (Agerpres). — între 

9 și 14 noiembrie s-au desfășurat la 
Phenian lucrările celei de-a doua 
sesiuni a comisiei interguvernamen- 
tale consultative în problemele rela
țiilor economice și tehnico-științifice 
dintre Republica Socialistă România 
și R.P.D. Coreeană. Subliniind cu 
satisfacție realizarea cu succes a pre
vederilor sesiunii anterioare, ceea ce 
a dus la lărgirea și diversificarea în 
continuare a schimburilor de măr
furi, la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări, comisia a abordat în cea de-a 
doua sesiune multiple probleme ale 
colaborării bilaterale în domenii ca 
industria minieră, metalurgică, con
strucții de mașini, industria chimi
că, industria materialelor de con
strucții etc.

Protocolul Încheiat cu acest prilej 
stabilește un program concret pen
tru finalizarea unor importante ac
țiuni de colaborare economică ; el a 
fost semnat, din partea României, de 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
române în comisie, iar din partea 
R.P.D. Coreene de Zăng Zun Thek, 
vicepreședintele Cabinetului de Mi
niștri, președintele părții coreene din 
comisie.

Sesiunea s-a desfășurat lntr-un 
spirit constructiv, de prietenie, înțe
legere și stimă reciprocă.

în aceeași perioadă, la Phenian a 
avut loc și prima sesiune a subco
misiei de colaborare tehnico-științi- 
fică dintre Republica Socialistă 
România și R.P.D. Coreeană. Cu a- 
ceastă ocazie s-a stabilit un program 
de colaborare pentru perioada 1971— 
1972, protocolul primei -sesiuni fiind 
semnat din partea României de 
Mircea Oprișan, consilier la Consiliul 
de Miniștri, președintele părții româ
ne în subcomisie, iar din partea 
R.P.D. Coreene de Zăng Son Nam, 
vicepreședinte 'hi Comitetului pentru 
relații economice externe, președin
tele părții coreene în subcomisie.

Cu prilejul semnării celor două do
cumente, în seara zilei de 15 noiem
brie, ambasadorul țării noastre Ia 
Phenian a oferit un cocteil la care 
au participat Zăng Zung Thek, vice
președinte al Cabinetului de Miniș
tri, Kong Gin The, președintele Co
mitetului pentru relații economice 
externe, Ri Man Săk, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membrii 
celor două delegații, alte persoanecelor două delegații, 
oficiale.

Inaugurată o 
industriei chi-

★

La Phenian a fost 
expoziție a produselor 
mice diin România.

La ceremonia de deschidere a ex
poziției, relatează agenția A.C.T.C., 
au fost prezenți Zăng Zun Thek, vi
cepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R. P. D. Coreene, și Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care întreprinde o vizită în 
R.P.D. Coreeană.

MOSCOVA 16. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Tova
rășul Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, ministrul agri
culturii; industriei alimentare, silvi
culturii și apelor, aflat într-o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică, a avut, 
la 16 noiembrie, o întrevedere cu 
D. S. Poleanski, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
cu care a avut o convorbire caldă, 
prietenească, referitoare la probleme 
ale agriculturii.

în aceeași zi, tovarășul Iosif Banc 
a continuat convorbirile cu V. V. 
Mațkevici, ministrul agriculturii al
U. R.S.S. Acestea s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă. După-amiază,
V. V. Mațkevici a oferit o masă în 
cinstea oaspetelui român, la care au 
participat V. E. Dîmșiț, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., miniștri și alte persoane 
oficiale.

Primirea de către președintele 
Franței, C. Pompidou, a ministrului 

de externe al României

ORIENTUL
BAMAKO 16 (Agerpres). — Secre

tarul general al Organizației Unită
ții Africane, Diallo Telli, aflat în- 
tr-o vizită oficială în Republica Mali, 
a declarat, în legătură cu misiunea 
subcomitetului O.U.A. însărcinat cu 
facilitarea soluționării politice a cri
zei din Orientul Apropiat, că o nouă 
misiune a organizației, formată din 
președinții Leopold Sedar Senghor 
(Senegal) și Yakubu Gowon (Nigeria) 
și miniștrii de externe ai Cameru
nului și Republicii Zair, vor între
prinde în curînd vizite la Tel Aviv 
și Cairo.

★
AMMAN. — Reprezentanții guver

nului iordanian și ai rezistenței pa-

APROPIAT
lestinene la conferința de conciliere 
de la Djeddah (Arabia Saudită) au 
căzut de acord „să amendeze, să omi
tă sau să schimbe unele clauze ale 
acordului de la Amman, care regle
mentează raporturile dintre cele 
două părți" — a declarat Agenției 
naționale de informații Riad Mou- 
fleh, conducătorul delegației iorda- 
niene la convorbiri. El a precizat că 
poziția reprezentanților guvernului 
de la Amman la conferință are în 
vedere suveranitatea, securitatea și 
stabilitatea Iordaniei și garantarea 
acțiunii comandourilor palestinene în 
acest context.

Republlca Arabă Egipt a propus ca 
Adunarea Generală a O.N.U. să în
ceapă dezbaterile privind situația din 
Orientul Apropiat la 1 decembrie — 
a declarat un purtător de cuvînt al 
delegației egiptene, citat de agenția 
Reuter. Reprezentantul egiptean la 
O.N.U., Mohamed El Zayyat, s-a în
treținut asupra acestei probleme cu 
Adam Malik, președintele actualei 
sesiuni a Adunării Generale, care a 
declarat că_va discuta aceașță pro
punere și cu reprezentanții celorlalte 
delegații. Purtătorul de cuvînt egip
tean a declarat, potrivit aceleiași a- 
genții, ;că amînarea începerii dezba
terilor la punctul privind situația 
din Orientul Apropiat este motivată 
de necesitatea de a oferi mai mult 
timp misiunii șefilor de stat africani 
pentru a încheia consultările între
prinse cu oficialitățile israeliene și 
egiptene și a raporta asupra rezulta
telor acestora.

Ulterior, președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U. a făcut cunoscut că 
nimic nu pare să se opună începerii 
la 1 decembrie a dezbaterilor în le
gătură cu situația din Orientul A- 
propiat, informează agenția France 
Presse.

pe noul ambasador

agenții!® de presă transmit:

Starea sănătății secretarului 
general al O.N.U., U Thant, s-a 
ameliorat simțitor, a declarat un 
purtător de cuvint al organiza
ției. Secretarul general, care a 
fost spitalizat incepind de la 
2 noiembrie, ca urmare a unei 
afecțiuni stomacale, iși va pu
tea relua activitatea cel mai 
tirziu la sfîrșitul lunii in curs, 
a precizat purtătorul de cuvint.

PARIS 16. — Corespondentul nos
tru transmite : Directorul general al 
UNESCO, Rend Maheu, a primit, 
marți, pe ambasadorul Pompiliu 
Macovei, care i-a remis scrisorile de 
acreditare în funcția de delegat per
manent al României pe. lingă 
UNESCO. Cu acest prilej, ambasa
dorul Pompiliu Macovei a transmis 
directorului general, din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
de prietenie și hotărîrea României 
de a participa cit mai activ la acti
vitățile multilaterale desfășurate de 
UNESCO în domeniile educației, 
științei și oulturii, în spiritul politicii 
României de promovare a păcii, in
dependenței și colaborării între po
poare.

în continuare, a avut loc o convor
bire caire s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, asupra stadiului acțiu- 
rilor privind realizarea programelor 
UNESCO la care participă și Româ
nia.

Convorbiri româno-po- 
lOHOZO Ta Varșovia au început 
convorbirile oficiale dintre delegația 
Consiliului național pentru știință și 
tehnologie din Republica Socialistă 
România, condusă de Gheorghe Cioa
ră. președintele consiliului, și dele
gația Comitetului pentru știință și 
tehnică din Polonia, condusă de Jan 
Kaczmarek, președintele Comitetului. 
Marți, delegația a plecat intr-o vizi- . 
tă de cîteva zile în voievodatele Cra
covia și Katowice, unde urmează să 
viziteze obiective de cercetare știin
țifică și tehnică.

■ avut loc marți la ambasada so
vietică din Viena. Aceasta a fost cea 
de-a 93-a ședință de la începerea 
tratativelor, cu doi ani în urmă, la 
Helsinki. Cancelarul federal al Aus
triei, Bruno Kreisky, a oferit luni 
seara o recepție în onoarea delega
țiilor U.R.S.S. și S.U.A., care parti
cipă la tratativele S.A.L.T.

Prima ședință de lucru 
a noii runde a tratativelor 
S.A.L.T. dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Putemice manifestații 
antifasciste în Italia. La T°- 
rino, Florența, Bologna, Catanzzaro și 
în alte orașe italiene au avut loc pu
ternice manifestații antifasciste. Re
uniți la chemarea partidului comu
nist, a partidului socialist, a Asocia
ției naționale a partizanilor italieni 
și a altor partide și organizații, mai 
multe zed de mii de mundtori, ță-

PEKIN 
respondentul 
pres, I. 
transmite : La Canton 
și-a închis porțile Tir- 
gul de toamnă pentru 
export. Timp de o 
lună, Tirgul a fost vi
zitat de 20 000 de per
soane din aproape 100

16. - Co-
Ager- 

Gălățeanu,

de țări, printre care șl 
România. Numărul vi
zitatorilor a crescut de 
peste 10 ori față de pri
ma ediție, din primă
vara lui 1957, la care 
au luat parte repre
zentanți din 20 de țări. 
Rolul Tirgului creste 
an de an in contextul

dezvoltării schimburi
lor comerciale ale 
Chinei cu diferite țări 
ale lumii, al promovă
rii înțelegerii recipro
ce dintre poporul 
nez și celelalte 
poare.

Au fost semnate 
meroase contracte 
export-import.

chi- 
po-

nu
de

NOUA RUNDA A TRATATIVELOR ANGLO-RHODESIENE

ranl, studențl etc. și-au reafirmat 
hotărîrea de a nu permite nici o ten
tativă de reînviere a fascismului in 
Italia. Manifestațiile au avut loc în 
semn de protest față de un miting al 
Mișcării sociale italiene, organizație 
de tendință neofascistă.

întrevedere F. Jonas- 
G. Saragat. Pre5edlntele au«- 
triei, Franz Jonas, care întreprinde 
o vizită oficială în Italia, a exami
nat, în cadrul primelor întrevederi 
cu președintele Italiei, Giuseppe Sa- 
ragat, probleme referitoare la rela
țiile celor două state și la destinderea 
și securitatea pe continentul euro
pean.

Expoziția de material 
didactic și rechizite reali
zate de întreprinderea ro
mânească de specialitate 
„Didactica" dih București s-a 
deschis la. Budapesta, în sălile Insti
tutului de artă populară. Sînt expuse 
peste 130 tipuri de materiale didac
tice și rechizite.

PARIS 16. — Corespondentul nos
tru, P. Diaconescu, transmite : Marți 
după-amiază, președintele Franței, 
Georges Pompidou, l-a primit la Pa
latul Elysee pe ministrul afacerilor 
externe al României, Corneliu Mă- 
nescu.

în cursul întrevederii au fost e- 
vocate evoluția ascendentă a relații
lor româno-franceze, precum și posi
bilitățile de lărgire a cooperării în 
domeniul economic, tehnico-științific 
și cultural dintre cele două țări. Pre
ședintele Franței și ministrul aface
rilor externe al României și-au expri
mat satisfacția în legătură cu in
trarea într-o fază mai avansată a 
pregătirii conferinței pentru securi
tate în Europa, subliniind faptul că 
România și Franța au puncte de ve
dere comune în ce privește modali
tățile de organizare și scopurile a- 
cestei conferințe, menită să creeze un 
climat de destindere, înțelegere și 
cooperare pe continentul nostru și în 
Întreaga lume.

La sfîrșitul întrevederii, ministrul 
român a făcut presei următoarea de
clarație :

„Am folosit acest plăcut prilej 
pentru a transmite președintelui Re
publicii Franceze, domnul Georges 
Pompidou, un mesaj de salut și de 
prietenie din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu.

în cursul întrevederii cu care m-a 
onorat președintele Republicii, a fost 
exprimată, de ambele părți, satisfac
ția față de evoluția fericită, continuu 
ascendentă, pe multiple planuri, a re
lațiilor româno-franceze, bazate pe 
înțelegere, stimă și respect reciproc, 
apreciindu-se rolul deosebit de im
portant pe care l-au avut. în această 
privință, măsurile convenite cu pri
lejul vizitei în Franța a președintelui 
Consiliului de Stat al României și 
concretizate în Declarația româno- 
franceză adoptată cu această ocazie.

Am abordat, de asemenea, unele 
probleme de interes comun ale vieții 
internaționale actuale, îndeosebi cele 
referitoare la securitatea și coope
rarea europeană, evidențiindu-se, o 
dată mai mult, identitatea de vederi 
dintre România și Franța în multe 
din aceste probleme.

Doresc, în încheiere, să subliniez 
că întrevederea avută cu domnul 
președinte al Franței, Georges 
Pompidou, continuă tradiția întîlniri- 
lor dintre reprezentanții țărilor și 
guvernelor noastre, și ne îndreptă
țește să privim cu optimism viitorul 
relațiilor, atît de prietenești, dintre 
națiunile și popoarele noastre".'

★
Marți au fost reluate, la Quaf 

d'Orsay, convorbirile dintre ministrill

afacerilor externe al României, Cor
neliu Mănescu, și ministrul de exter
ne al Franței, Maurice Schumann. 
Au fost abordate, cu acest prilej, 
probleme de interes reciproc privind 
dezvoltarea și lărgirea cooperării și a 
relațiilor bilaterale în toate dome
niile de activitate. S-au făcut propu
neri pentru găsirea unor modalități 
de extindere și diversificare a 
schimburilor economice, tehnico- 
științifice și culturale între România 
și Franța, în spiritul avantajului re
ciproc. al cunoașterii și înțelegerii 
dintre cele două țări și popoare.

La amiază, ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mă
nescu, cu soția, au oferit un dejun 
în onoarea ministrului afacerilor ex
terne' al Franței, Maurice Schumann, 
și a soției sale.

VIENA 16. — Corespondentul
nostru, P. Stăncescu, transmite î 
Delegația de parlamentari români, 
condusă de Alexandru Sencovici, pre
ședintele comisiei pentru industrie, 
construcții și transporturi a Marii A- 
dunări Naționale, a început, în clă
direa parlamentului austriac, primele/ 
convorbiri cu o delegație de parla
mentari austrieci, condusă de Bruno 
Pittermann (Partidul socialist) și Otto 
Kranzlmayr (Partidul populist). Cu 
acest prilej, â avut loc, într-o atmos
feră cordială, un schimb de păreri 
în problemele securității europene.

în continuare, delegația parlamen
tară română a fost primită la sediul 
grupului parlamentar al partidului 
socialist de cancelarul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky. Evocînd cu 
satisfacție evoluția pozitivă a rapor
turilor dintre Austria și România, 
cancelarul a declarat că guvernul său 
va face totul pentru continuarea a- 
cestei dezvoltări.

La încheierea întrevederii, cancela
rul Kreisky a transmis un salut cor
dial președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, precum și pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

CONSTITUIREA „FRONTULUI REVOLUȚIONAR
ANTIIMPERIALIST DIN BOLIVIA"

LA PAZ 16 (Agerpres). — In capitala Boliviei a fost dat publicității 
un comunicat care anunță constituirea „Frontului revoluționar antiim- 
perialist din Bolivia" (F.R.A.), la care participă comuniștii, socialiștii, 
reprezentanți ai sindicatelor și ai altor organizații de masă — anunță 
agenția Prensa Latina.

Atacuri ale patrioților 
in apropiere 

de Pnom Penh
PNOM PENH 16 (Agerpres). — 

Un alt punct strategic important 
din apropierea Pnom Penhuluî — 
localitatea Tuol Leap,-situată la 
18 kilometri de capitală — a fost 
cucerit de forțele de rezistență din 
Cambodgia.
Marți dimineața, rămășițele unul 

batalion al regimului Lon Noi, de
cimat de atacurile din ultimele patru 
zile ale patrioților, au trebuit să se 
retragă, împreună cu alt batalion 
lonnolist venit în ajutor.

Pe de altă parte, informează agen
ția France Presse, două regimente 
ale forțelor patriotice, venite din 
sud-estul Cambodgiei, amenință de 
cîteva zile, în mod direct, Pnom 
Penhul.

★
HANOI. — Delegația Frontului 

Unit Național și a Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei, 
condusă de reprezentantul special 
din interior, Ieng Sary, care vizitea
ză în prezent R.D. Vietnam, a fost 
primită de Le Duan, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, a- 
nunță agenția V.N.A.

★
XIENG KUANG. — Un purtător 

de cuvînt al Comitetului Central al 
Frontului Patriotic Laoțian a dat 
publicității o declarație în care re
levă că, în urma recentei vizite la 
Saigon a ministrului apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, s-a înregistrat 
o creștere a raidurilor efectuate de 
aviația americană asupra zeițelor 
eliberate ale Laosului. _ Declarația 
condamnă aceste acțiuni, cere 
curmarea amestecului S.U.A. In tre
burile interne ale Laosului și înce
tarea imediată a bombardamentelor 
•supra teritoriului laoțian.

Un itinerar al concesiilor
și ambiguităților

Un avion special al Iul Royal Air 
Force, avînd la bord pe șeful diplo
mației britanice, Alec Douglas Home, 
a sosit la Salisbury în vederea unei 
noi runde de tratative anglo-rhode- 
siene. Scopul declarat al acestor ne
gocieri este găsirea unei „soluții" spi
noasei probleme a relațiilor dintre 
Londra și Salisbury.

După cum se știe, criza In aceste 
relații datează de peste șase ani, de 
cind regimul Ian Smith a proclamat 
în mod unilateral așa-numita „inde
pendență" a Rhodesiei. Prin acest act, 
s-a constituit un stat organizat pe 
baze rasiste, a cărui caracteristică 
este dominația minorității de origine 
europeană (circa 250 000 oameni) asu
pra majorității africane (aproximativ 
5 milioane). Este știut că această ma
joritate, poporul Zimbabwe, a răspuns 
printr-o intensificare a luptei de eli
berare. Forțele progresiste din Africa, 
un mare număr de state din alte 
continente. au protestat împotriva 
politicii rasiste a regimului rhode- 
sian, determinînd adoptarea, prin 
O.N.U., a unor sancțiuni economice 
și politice.

Anglia, pentru care proclamarea 
Independenței unilaterale a Rho
desiei — membră a Common- 
wealthului — echivala cu o sfidare, 
a avut de la început un caracter de 
ambiguitate. De teama de a nu pier
de pozițiile pe care le dețin monopo
lurile engleze în fosta colonie, cercu
rile oficiale nu au adoptat o poziție 
fermă față de gestul regimului Smith, 
și nu numai că nu au sprijinit poli
tica de sancțiuni, dar au adoptat o 
orientare care i-a încurajat în fond 
pe rasiști. în această tactică de per
tractări s-au înscris și întîlnirile care 
au avut loc pe vasele „Tiger" și 
„Fearless", care s-au încheiat fără 
rezultate.

Este semnificativ că dacă tratati
vele anterioare la nivel înalt intre 
Marea Britanie și regimul lui Smith 
au avut loc pe teren așa-zis „neu
tru",. la bordul vaselor, de data 
aceasta ele au loc la Salisbury, în 
însăși inima citadelei rasiste, ceea 
ce este apreciat de observatori ca 
încă o cedare a Angliei. De aseme
nea, faptul că în suita lui Home se 
află ministrul justiției al Marii Bri
tanii și lordul Goodman, care a mai 
purtat tratative la Salisbury, este in
terpretat ca o expresie a tendinței de 
a se căuta un aranjament pentru re
cunoașterea regimului rasist rhode- 
sian.

După cum remarcă presa occiden
tală, Londra acționează în prezent ca 
și în întreaga desfășurare a crizei 
angio-rhodesiene, în spiritul aceleiași 
ambiguități. Pe de o parte, afișează 
o oarecare atitudine critică împotriva 
„rebeliunii" de la Salisbury, iar, pe 
de altă parte, caută noi puncte de 
contact cu Ian Smith, în vederea gă
sirii unui modus vivendi care ar per
mite Angliei să nu scape total de sub 
control fosta sa colonie. Astfel, în 
timp ce; Camera Comunelor și Camera 
Lorzilor adoptă o hotărîre în baza că
reia firmelor britanice li se interzice 
contactul cu cele rhodesiene, guver
nul de la Londra timite pe ministrul 
de externe să trateze legalizarea re
gimului Smith.

Printre motivele concrete care stau 
la baza acestei politici duplicitare, re
vista „Jeune Afrique" situează în 
primul rînd dorința Angliei de a re- 
dobîndi piața rhodesiană, unde în ul
tima perioadă și-au cucerit poziții 
concurenții occidentali ai Angliei — 
Franța, R.F.G., Italia — și, în ulti
mul timp, japonia. Zilele tre
cute s-a anunțat că S.U.A. au hotă
rât să ridice, începînd cu 1 ianuarie

1972. restricțiile în ce privește Impor
tul de crom rhodesian, fapt ce a atras 
după sine un protest energic din par
tea Comitetului O.N.U. pentru deco
lonizare. Măsura anunțată de S.U.A. 
va avea ca urmare, evident, o spori
re a comerțului americano-rhodesian 
în ambele sensuri — ceea ce îngrijo
rează guvernul englez.

în ce privește regimul de la Salis
bury, el consideră că avansurile 
făcute de Londra vor avea ca 
urmare rezolvarea și a unor proble
me economice ale Rhodesiei. Astfel, 
actualele convorbiri, la baza cărora 
stau interesele economice ale fiecăreia 
dintre părți, ar putea oferi platforma 
unei îmbunătățiri a relațiilor gene
rale dintre ele — ceea ce, firește, nu 
merge cîtuși de puțin în sensul re
vendicărilor cercurilor largi progre
siste din lumea întreagă, care se îm
potrivesc politicii rasiste a Rhode
siei.

Dar ceea ce va hotărî soarta Rho
desiei vor fi nu tratativele angio- 
rhodesiene, ci lupta poporului Zim
babwe, care este hotărît să-și fău
rească singur destinul, în conformi
tate cu aspirațiile sale. Este cunoscut 
că partidele africane — Uniunea Na
țională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.) 
și Uniunea Poporului African Zim
babwe (Z.A.P.U.) — au decis să fu
zioneze intr-un singur partid, care 
va purta denumirea de Frontul de 
Eliberare din Zimbabwe — FLORIZI. 
Potrivit declarației făcute de Shelton 
Siwela. liderul acestei mișcări, noua 
formațiune politică va fi „un larg 
front anticolonialist și antiimperia- 
list". care va cuprinde în rândurile 
sale pe toți patrioții Zimbabwe și 
cărora le revine cuvîntul hotărîtor în 
ceea ce privește viitorul Rhodesiei.

Augustin BUMBAC

0 misiune guvernamen
tală comercială din Repu
blica Guyana, condusă de 
David Singh, ministrul comerțului, a 
făcut o vizită de prietenie în China 
la invitația guvernului acestei țări 
— informează agenția China Nouă. 
Misiunea a avut convorbiri la Minis
terul Comerțului Exterior și la Mi
nisterul pentru relațiile economice cu 
străinătatea. Cele două părți au pro
cedat la un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea comerțului și a 
colaborării economice și tehnice și au 
căzut de acord asupra stabilirii de 
misiuni comerciale permanenta în 
capitalele celor două țări.

Mitinguri de masă și de
monstrații în sPriiinul cererii de 
lichidare a bazelor racheto-nucleare 
ale S.U.A. din Okinawa, au avut loc 
marți în capitala Japoniei. La a- 
ceste manifestări — inițiate de par
tidele comunist și socialist, de sin
dicate și de alte organizații democra
tice • — au luat parte aproximativ 
40 000 de persoane.

Marele premiu al criticii 
literare franceze a fost decer- 
nat lui Maurice Bardeche pentru 
lucrarea sa „Marcel Proust roman
cier". Bardeche este, de asemenea, 
autorul mai multor lucrări de 
critică cu privire la operele lui 
Balzac și StendhaL

Din F.R.A. fac parte, de aseme
nea, o serie de personalități politice, 
între care fostul președinte Juan 
Jose Torres și maiorul Ruben San
chez, comandantul forțelor armate 
revoluționare.

Pentru a se menține la putere, 
subliniază comunicatul, actualul 
regim bolivian folosește ca metode 
de guvernare urmărirea și arestarea 
muncitorilor, funcționarilor, cadre
lor didactice și altor elemente pro
gresiste și internarea lor în lagăre 
de concentrare, suprimarea libertă
ții presei, reprimarea mișcărilor 
progresiste, Închiderea universită

ților, violarea drepturilor sindicale. 
Totodată, guvernul Banzer a trecut 
la denaționalizarea industriei petro
liere și transferarea bogățiilor țării 
către companiile străine.

Comunicatul F.R.A. subliniază 
necesitatea „Unirii într-un front co
mun a tuturor forțelor revoluționa
re și progresiste din Bolivia, în ve
derea marii bătălii care să ofere e 
perspectivă reală instaurării pute
rii populare și naționale, să conducă 
la redobîndirea bogățiilor naturale, 
a suveranității politice și a dreptu
rilor democratice".

„COEXISTENȚA PAȘNICA - 
SINGURA CALE RAȚIONALĂ DE URMAT1'

O CUVÎNTARE A SENATORULUI AMERICAN A. R1B1COFF
NEW YORK 16. — Corespondentul 

nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
Senatorul american Abraham Ribi- 
coff, unul dintre autorii proiectelor 
de lege asupra liberalizării comer
țului Est-Vest supuse dezbaterii 
Congresului S.U.A., a declarat, în 
cadrul conferinței anuale a Asocia
ției fiscale internaționale, că „Sta
tele Unite trebuie să adopte măsuri 
urgente pentru promovarea schim
burilor comerciale cu țările socialis
te și să acorde clauza națiunii celei 
mai favorizate și altor țări socia
liste, în afara Iugoslaviei și Polo
niei care beneficiază deja de această 
clauză".

în încheiere, Ribicoff a deci"" 
că, „intrucit coexistența pașntă 
dintre țările cu sisteme politice di
ferite este singura cale rațională de 
urmat, cel mai logic obiectiv politic 
al Statelor Unite ar fi să contribuie 
la eforturile vizînd ca toate națiuni
le să beneficieze de avantajele reci
proce ale schimburilor comerciale".

„CARTA IRAKIANĂ"
prezentată de președintele Al-Bakr

BAGDAD 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, Ahmed Hassan 
Al-Bakr, a rostit o cuvîntare radio
televizată în care a prezentat „Car
ta irakiană", elaborată de partidul 
de guvernămînt Baas, document 
care definește obiectivele politice și 
economice ale țării.

Șeful statului a precizat că a- 
ceastă Cartă va pregăti calea pen
tru elaborarea unei constituții per
manente (care va fi sancționată în 
cadrul unui referendum) și pentru 
emanciparea economiei de sub con
trolul capitalului străin.

Unul din principalele obiective 
înscrise în Cartă îl constituie lichi
darea dominației străine asupra bo

gățiilor petroliere ale țării și tre
cerea lor sub suveranitatea națională. 
Carta prevede că va fi constituită 
o Adunare Națională, va fi promul
gat un sistem al administrației lo
cale și vor fi alese consilii populare 
la toate nivelurile. Referitor la pro
blema kurdă, Carta apreciază că 
proclamația de la 11 martie 1970 a 
constituit cadrul viabil al salvgar
dării drepturilor și aspirațiilor popu
lației kurde.

Carta cheamă la „constituirea u- 
nei largi coaliții, care să servească 
drept bază pentru instituirea unui 
sistem politic beneficiind de mari 
posibilități în îndeplinirea obiective
lor propuse".

INDIRA GANDHI DESPRE 
SITUAȚIA DE LA FRONTIERA 

INDO-PAKISTANEZA
DELHI 16 (Agerpres). — în cu

vântarea rostită la sesiunea Parla
mentului indian, primul ministru, 
Indira Gandhi, referindu-se la si
tuația de la frontiera indo-pakista- 
neză, a spus : „Sper să nu fie prea 
tirziu și rațiunea să predomine, ~ în- 
trucît evenimentele grave nu pot 
fi ignorate". Indira Gandhi, men
ționează agenția Reuter, a reafir
mat poziția guvernului său, potrivit 
căreia „trupele indiene nu vor fi 
retrase de la frontiera cu Pakistanul 
pînă cind situația din Pakistanul 
răsăritean nu va fi soluționată în 
mod satisfăcător".

Din Delhi, agenția United Press 
International relatează că, la o în- 
tilnire cu grupul parlamentar al 
partidului de guvernămînt, Congre
sul Național Indian, premierul In
dira Gandhi a declarat că „India nu 
trebuie să ia o hotărîre pripită, ci 
trebuie să fie explorată orice posibi
litate pentru găsirea unei soluții".
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